ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙΖ ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΄

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΗΣ Α ΄ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Από 3 Οκτωβρίου 2015 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Ν Ι ΚΟΛ ΑΟΥ Β ΟΥ Τ Σ Η

ΑΘΗΝΑ 2018

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙΖ ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟΔΟΣ A ΄

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΗΣ A΄ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Από 3 Οκτωβρίου 2015 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Ν Ι ΚΟΛ ΑΟΥ Β ΟΥ Τ Σ Η

ΑΘΗΝΑ 2018
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΕΩΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Εισαγωγικό Σηµείωµα
Σύµφωνα µε το άρθρο 166 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) η
ύλη του Γενικού Ευρετηρίου της Α΄ Συνόδου της ΙΖ΄ Περιόδου (από Συνεδρίαση
Α΄/3.10.2015.6.2012 µέχρι Σ΄/30.09.2016) κατατάχθηκε κατά κεφάλαια από το Τµήµα Αρχείου και Ευρετηριάσεως ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . Σελ. Ευρ.

5-215

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

»

217-600

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

»

601-604

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Α΄ ΣΥΝΟΔΟΥ - ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
3.10.2015 - 30.09.2016

ΙΖ22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
(Βουλευτές - Υπουργοί)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Α
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ανάγνωση του Ευαγγελίου την ηµέρα
του Αγίου Πνεύµατος στην Αγιά Σοφιά. τόµ. ΙΖ', σ. 12829.
ΑΓΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
των άγονων αεροπορικών γραµµών. τόµ. Η', σ. 5587.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού για
τις άγονες αεροπορικές γραµµές. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Ι. Πλακιωτάκης, Κ. Αχ.
Καραµανλής, Εµ. Κόνσολας, Ι. Βρούτσης, Χ. Αθανασίου,
Π. Μηταράκη, Α. Καββαδάς και Χ. Μπουκώρος). τόµ. ΙΓ',
σ. 9955.
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναβίωση του άρθρου 44 του
ν.3763, µε σκοπό την προώθηση αυτοσύµβασης στη σύνταξη οριστικού συµβολαίου από προσύµφωνα µεταβίβασης ακινήτων. τόµ. ΙΗ', σ. 13859.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών και την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τη θεοµηνία στις 21/10/2015
στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Β', σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ', σ. 1368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Δ', σ. 2161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων στους αγρότες
της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες για το 2015. τόµ. Δ', σ.
2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναστολή αδειοδότησης έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής. τόµ. Ε', σ. 3522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των παραγωγών πατάτας του Κάτω Νευροκοπίου Δράµας εξαιτίας της ύπαρξης επιβλαβούς µύκητα
σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. τόµ. ΣΤ', σ. 4125.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τη δραστική µείωση της βασικής ενίσχυσης των αγροτών της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 4342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης
και έκδοσης εργοσήµου που αφορούν στην απασχόληση
των εργατών γης. τόµ. Ζ', σ. 4383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους απλήρωτους
παραγωγούς οινοστάφυλων της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ', σ. 4715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2015 και της εξισωτικής 2015 των αγροτών. τόµ. Ζ', σ. 4926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων της συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Η', σ. 5468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης
στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η', σ. 5596.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Η', σ. 5599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το «ελληνικό ελαιόλαδο και τις µεγάλες πολυεθνικές, τη διάθεσή του στην
αγορά και τους εργαζοµένους σε αυτό». τόµ. Η', σ. 5627.
Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η', σ. 5716, 5701, 5720, 5722, 5726, 5727,
5736, 5737, 5739, 5772, 5778, τόµ. Θ', σ. 5830, 5831,
5832, 5838, 5839, 5842, 5845, 5846, 5857, 5858, 5859,
5860, 5901, 5904, 5905, 5909, 5912, 5913, 5916, 5917,
5919, 5920, 5921, 5922, 5924, 5926, 5928, 5929, 5934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ', σ. 5904.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. (Επερωτώτες: Δεκαέξι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. Θ', σ.
5912.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα φορολογικά βάρη των αγροτών.
τόµ. Θ', σ. 5941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων που οφείλει ο
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
για το 2015 στους αγρότες. τόµ. Θ', σ. 5985.
Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ', σ.
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6340, 6364, 6365, 6391, 6394, 6399, 6403, 6404, 6406,
6409, 6410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την παραµετροποίηση
των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελµα αγρότες και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών.
τόµ. Θ', σ. 6573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συµβολή του
Υπουργείου στη βελτίωση του τραπεζικού προϊόντος µε την
επωνυµία «Κάρτα Αγρότη». τόµ. Ι', σ. 6673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
οφειλόµενων αποζηµιώσεων και ενισχύσεων στους αγρότες της Ηλείας για τις ζηµιές στην αγροτική παραγωγή του
Α' εξαµήνου του 2015. τόµ. Ι', σ. 6674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της διαδικασίας του εργόσηµου των παράτυπα διαµενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία. τόµ. Ι', σ.
6926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάκτηση από το ελληνικό δηµόσιο απευθείας από τους Έλληνες αγρότες των κρατικών ενισχύσεων ύψους 421 εκατοµµυρίων
ευρώ της περιόδου 2008-2009, µετά από την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2016. τόµ. Ι', σ.
6927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατανοµή δικαιωµάτων ενίσχυσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) για την περίοδο 2015-2019. τόµ. Ι', σ. 7055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις ανακτήσεις αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αντικανονικές
περικοπές ενισχύσεων, την αναγκαία παράταση της προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2016 και επιβεβληµένο το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων για τα οριστικά δικαιώµατα. τόµ. ΙΓ', σ.
9926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών, για τη µειωµένη παραγωγή σε όλες σχεδόν
τις δενδρώδεις καλλιέργειες Πέλλας και Ηµαθίας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκπρόθεσµες
ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την εσφαλµένη ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων καλλιεργητών ενταγµένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η τεχνική λύση που δόθηκε
το 2014 για την κατανοµή των δηµόσιων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων αρµοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. ΙΓ',
σ. 9929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα µέτρα αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε 21-4-2016 στις
περιοχές Ανατολή και Μύρτο του Δήµου Ιεράπετρας Ε.Π.
Λασιθίου Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ. 9930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µη εµπρόθεσµη υ-

ποβολή υπεύθυνης δήλωσης ιδιότητας κατ' επάγγελµα αγρότη για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. τόµ. ΙΓ', σ. 10047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση των οριστικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για χιλιάδες νέους αγρότες από έλλειψη ενηµέρωσης, αυθαίρετες ενέργειες και λάθη της δηµόσιας διοίκησης. τόµ. ΙΓ', σ. 10049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα πληρωµών άµεσων ενισχύσεων σε αγρότες που υπέβαλλαν ενστάσεις ή βρίσκονται σε διαδικασίες ελέγχων.
τόµ. ΙΔ', σ. 10544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των αγροτών του Δήµου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω των καταστροφών στο
φυσικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πληµµύρες του 2015.
τόµ. ΙΔ', σ. 10549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καθυστέρηση της
έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν.
4280/2014 (ΦΕΚ:159Α'), µε συνέπεια την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων στους αγρότες που έχουν τη χρήση των
καστανοτεµαχίων ή σε όσους επιθυµούν να ασκήσουν το
σχετικό δικαίωµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την «ποινικοποίηση» των αγώνων των αγροτών. τόµ. ΙΔ',
σ. 10699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
επικαίρων ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του
Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ', σ. 10703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξγης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στις καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία. τόµ.
ΙΔ', σ. 10708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ελάχιστης δυνατής συνδεδεµένης ενίσχυσης στους παραγωγούς εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΕ', σ. 11258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις επιπτώσεις στους αγρότες συνταξιούχους από
τον νέο ασφαλιστικό νόµο 4387/2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ενδεχόµενο περικοπής του 60% της σύνταξης
των αγροτών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών
και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 1906-2016 στη Ρόδο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το «πακέτο Χατζηγάκη» και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
περί ανάκτησης του ποσού των 327 εκατοµµυρίων ευρώ ως
παρανόµως καταβληθέντος σε Έλληνες αγρότες το 2008
και 2009. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
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γεωργοκτηνοτρόφων από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και ασθένειες. τόµ. ΙΖ', σ. 12823.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης από την ξηρασία και
τις υψηλές θερµοκρασίες. τόµ. ΙΖ', σ. 12825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απώλεια επιδότησης των νέων αγροτών και των ενοικιαστών αγροτικής
γης. τόµ. ΙΖ', σ. 12826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην παραγωγή του πορτοκαλιού στον Νοµό Ηλείας από το
έντοµο του διαλευρώδους. τόµ. ΙΘ', σ. 14650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την περικοπή συντάξεων κατά 60% για όσους
νέους συνταξιούχους αγρότες ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα µετά τη συνταξιοδότησή τους. τόµ. Κ', σ. 15046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. τόµ. Κ', σ. 15403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δίκαιη αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τον παγετό του Μαρτίου 2016, ο οποίος προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές στις
δενδροκαλλιέργειες του Νοµού Λάρισας. τόµ. Κ', σ.
15464.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη κενής θέσης αγροτικού ιατρού στο
Περιφερειακό Ιατρείο Κυπαρισσίου του Δήµου Μονεµβασίας. τόµ. Κ', σ. 15318.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, φέτα και ελιές Καλαµών. τόµ. ΙΕ', σ. 11255.
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τη δραστική µείωση της βασικής ενίσχυσης των αγροτών της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 4342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2015 και της εξισωτικής 2015 των αγροτών. τόµ. Ζ', σ. 4926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης
στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η', σ. 5596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
οφειλόµενων αποζηµιώσεων και ενισχύσεων στους αγρότες της Ηλείας για τις ζηµιές στην αγροτική παραγωγή του
Α' εξαµήνου του 2015. τόµ. Ι', σ. 6674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάκτηση από το ελληνικό δηµόσιο απευθείας από τους Έλληνες α-

γρότες των κρατικών ενισχύσεων ύψους 421 εκατοµµυρίων
ευρώ της περιόδου 2008-2009, µετά από την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2016. τόµ. Ι', σ.
6927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις ανακτήσεις αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αντικανονικές
περικοπές ενισχύσεων, την αναγκαία παράταση της προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2016 και επιβεβληµένο το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων για τα οριστικά δικαιώµατα. τόµ. ΙΓ', σ.
9926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκπρόθεσµες
ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την εσφαλµένη ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων καλλιεργητών ενταγµένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η τεχνική λύση που δόθηκε
το 2014 για την κατανοµή των δηµόσιων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων αρµοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. ΙΓ',
σ. 9929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση των οριστικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για χιλιάδες νέους αγρότες από έλλειψη ενηµέρωσης, αυθαίρετες ενέργειες και λάθη της δηµόσιας διοίκησης. τόµ. ΙΓ', σ. 10049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα πληρωµών άµεσων ενισχύσεων σε αγρότες που υπέβαλλαν ενστάσεις ή βρίσκονται σε διαδικασίες ελέγχων.
τόµ. ΙΔ', σ. 10544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ελάχιστης δυνατής συνδεδεµένης ενίσχυσης στους παραγωγούς εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΕ', σ. 11258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απώλεια επιδότησης των νέων αγροτών και των ενοικιαστών αγροτικής
γης. τόµ. ΙΖ', σ. 12826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πληρωµές του
ΟΠΕΚΕΠΕ, στρεµµατικής ενίσχυσης αµπελώνων έτους
2015. τόµ. ΙΗ', σ. 13867.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης
του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4384, ΦΕΚ: 78 A' /
26.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7728, τόµ. ΙΒ', σ. 8809-8851,
8913-8992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
επικαίρων ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του
Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ', σ. 10703.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιθανότητα
κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. τόµ. Θ', σ. 5908.
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ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις αθλητικές διακρίσεις
στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν
και τα συνακόλουθα ευεργετήµατα για τους αθλητές που
συµµετείχαν. τόµ. Δ', σ. 2058.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ν. Αθανασίου, τόµ. Α', σ. 100, τόµ. Ι’ σ. 7054.
Χ. Αθανασίου, τόµ. ΚΑ', σ. 15964.
Σ. Αναστασιάδη. τόµ. Ε', σ. 3060, τόµ. ΙΕ’, σ. 11251.
Μ. Αντωνίου. τόµ. Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2090, τόµ. Ε’,
σ. 3254.
Φ. Αραµπατζή. τόµ. Β', σ. 1228, τόµ. ΙΕ’, σ. 11658.
Γ. Αρβανιτίδη. τόµ. Α', σ. 611, τόµ. Ι’, σ. 7054.
Ι. Αχµέτ. τόµ. Ι', σ. 6793, τόµ. Κ’ 15088.
Ε. Βαγιωνάκη. τόµ. Α', σ. 309.
Γ. Βαρεµένου. τόµ. ΙΘ', σ. 14452.
Ε. Βενιζέλου. τόµ. ΙΒ', σ. 9076.
Α. Βεσυρόπουλου. τόµ. Α', σ. 611, τόµ. Η’σ. 5489.
Κ. Βλάση. τόµ. ΙΒ', σ. 8526, τόµ. ΙΕ’, σ. 11644.
Π. Βραντζά. τόµ. Ζ', σ. 4309.
Κ. Γαβρόγλου. τόµ. Β', σ. 1113, 1228, τόµ. Θ', σ. 5908.
Δ. Γάκη. τόµ. Α', σ. 331, τόµ. ΙΔ’, σ. 10723, τόµ. ΙΘ’, σ.
14969.
Ο. Γεροβασίλη. τόµ. ΣΤ', σ. 4067.
Γ. Γεωργαντά. τόµ. ΙΕ', σ. 11638.
Μ. Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 521, τόµ. Κ’, σ. 15413, τόµ.
ΚΑ’, σ. 16047.
Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ. 12941.
Ε. Γεωργοπούλου - Σαλτάρη. τόµ. Ι', σ. 6925.
Β. Γιόγιακα. τόµ. ΙΕ', σ. 11638.
Σ. Δανέλλη. τόµ. ΙΔ', σ. 10626.
Ν. Δένδια. τόµ. Α', σ. 100, τόµ. Β’, σ. 1129, τόµ. Θ’, σ.
6513, τόµ. Ι’, σ. 6779, τόµ. ΙΔ’, σ. 10491, τόµ. ΙΗ’, σ.
13852
Χ. Δήµα. τόµ. Η', σ. 5691.
Κ. Δουζίνα. τόµ. Α', σ. 309, τόµ. ΙΔ’ σ. 10580, τόµ. ΙΖ’ σ.
12819.
Π. Δριτσέλη. τόµ. Η', σ. 5691.
Α. Εµµανουηλίδη. τόµ. Γ', σ. 1371.
Κ. Ζουράρη. τόµ. Θ', σ. 6568.
Θ. Θεοχάρη. τόµ. Δ', σ. 2206, τόµ. Ζ’, σ. 4275, τόµ.
ΙΔ’,σ. 10593, τόµ. ΙΕ’, σ. 11066, 11075, τόµ. ΙΗ’, σ.
14282, τόµ. ΚΑ’, σ. 16047.
Α. Καββαδά. τόµ. Ε', σ. 3044.
Δ. Καµµένου. τόµ. Α', σ. 309.
Π. Καµµένου. τόµ. ΙΓ', σ. 9703.
Ε. Καρακώστα. τόµ. ΙΕ', σ. 11799.
Α. Καραµανλή. τόµ. Α', σ. 309, τόµ. Δ’, σ. 2510, τόµ. Ζ’,
σ. 4378, τόµ. ΙΖ’, σ. 12820, τόµ. ΚΑ’, σ. 16316.
Κ. Αχ. Καραµανλή. τόµ. Θ', σ. 6280.
Α. Καραναστάση. τόµ. ΣΤ', σ. 4275.
Θ. Καράογλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12980.
Ε. Καρασαρλίδου. τόµ. ΙΘ', σ. 14651.
Γ. Καρρά. τόµ. ΙΗ', σ. 14282.
Β. Κατριβάνου. τόµ. Α', σ. 309.
Χ. Κατσαβριά - Σιωροπούλου. τόµ. ΙΗ', σ. 13511.
Α. Κατσανιώτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11658.
Γ. Κατσιαντώνη. τόµ. Α', σ. 521, τόµ. Κ’, σ. 15413.
Β. Κεγκέρογλου. τόµ. Η', σ. 5634.
Χ. Κέλλα. τόµ. Ε', σ. 3254.
Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Ε', σ. 3254. Τόµ. Ε’ σ. 3254.

Ο. Κεφαλογιάννη. τόµ. Β', σ. 1129, τόµ. ΙΒ’, σ. 8480.
Ν. Κεραµέως. τόµ. Β', σ. 824.
Χ. Κεφαλίδου. τόµ. ΙΑ', σ. 7697.
Β. Κικίλια. τόµ. Η', σ. 5634, τόµ. Θ’, σ. 5908, τόµ. ΙΕ’, σ.
11626.
Κ. Κουκοδήµου. τόµ. Β', σ. 1135, τόµ. Ι, σ. 6783, 6925,
τόµ. ΙΓ’ σ. 9117, τόµ. ΙΕ’, σ. 11075.
Γ. Κουµουτσάκου. τόµ. Α', σ. 309, 611, τόµ. Ε’, σ. 2812,
3254, τόµ. Ζ’, σ. 4963, τόµ. Θ’ σ. 5908, τόµ. Ι’, 6779, τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 11812.
Γ. Κουτσούκου. τόµ. Θ', σ. 6492.
Δ. Κρεµαστινού. τόµ. ΙΗ', σ. 13852.
Ο. Κωνσταντινόπουλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9927.
Β. Λεβέντη. τόµ. Α', σ. 521, τόµ. Κ’, σ. 15413, τόµ. ΚΑ’,
σ. 16047.
Α. Λοβέρδου. τόµ. Ι', σ. 7054.
Ι. Μανιάτη. τόµ. Α', σ. 222, 521, τόµ. Δ’, σ. 2386, τόµ. Ι’,
σ. 6779, τόµ. ΙΔ’, σ. 10060, 10624, τόµ. ΚΑ’, σ. 16316.
Χ. Μαντά. τόµ. Ζ', σ. 4963.
Α. Μάρκου. τόµ. Α', σ. 309, τόµ. ΙΒ’, σ. 9019, τόµ. ΙΖ’, σ.
12858.
Γ. Μαρτίνου. τόµ. Ε', σ. 3527.
Α. Μεγαλοµύστακα. τόµ. ΙΒ', σ. 8465.
Α. Μιχαηλίδη. τόµ. ΙΕ', σ. 11066.
Π. Μηταράκη. τόµ. Α', σ. 309, 611, τόµ. Ε’, σ. 2813, τόµ.
Θ’, σ. 5998, τόµ. Κ’, σ. 15464.
Τ. Μηταφίδη. τόµ. ΣΤ', σ. 4275.
Θ. Μπακογιάννη. τόµ. Α', σ. 309, 611, τόµ. ΙΔ’, σ.
10593, τόµ. ΙΕ’, σ. 11617, τόµ. Κ’, σ. 15341, τόµ. ΚΑ’, σ.
16225.
Δ. Μπαξεβανάκη. τόµ. ΙΖ', σ. 13123.
Κ. Μπάρκα. τόµ. Α', σ. 422.
Χ. Μπουκώρου. τόµ. ΙΕ', σ. 11617.
Α. Μπούρα. τόµ. ΙΘ', σ. 14651.
Ν. Νικολόπουλου. τόµ. Θ', σ. 5982, τόµ. ΙΖ’, σ. 13333.
Ε. Παναγούλη. τόµ. ΙΖ', σ. 12980.
Ι. Πλακιωτάκη, τόµ. Η', σ. 5634, τόµ. ΙΓ’, σ. 9978, τόµ.
ΙΖ’, σ. 12820
Α. Σαµαρά. τόµ. ΙΖ', σ. 12858.
Ι. Σαχινίδη. τόµ. Δ', σ. 2231.
Π. Σκουρολιάκου. τόµ. Ι', σ. 6779.
Κ. Σκρέκα. τόµ. ΣΤ', σ. 4158, τόµ. Θ’, σ. 6528, τόµ. ΙΕ’,
σ. 11066.
Χ. Σταϊκούρα. τόµ. ΙΒ', σ. 9026.
Γ. Στύλιου. τόµ. ΙΕ', σ. 11251.
Κ. Τζαβάρα. τόµ. Β', σ. 1135.
Μ. Τζελέπη. τόµ. ΙΘ', σ. 14937.
Κ. Τσιάρα. τόµ. Β', σ. 957, τόµ. ΙΑ’, σ. 7840, τόµ. ΙΕ’,
11644
Θ. Φορτσάκη. τόµ. Α’, σ. 309, τόµ. Β’, σ. 1277, τόµ. Θ',
σ. 5847, τόµ. ΙΓ’, σ. 9899, τόµ. ΙΕ’, 11066, τόµ. ΚΑ’,
15964.
Κ. Χατζηδάκη. τόµ. Δ', σ. 2510.
Π. Χριστοφιλοπούλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11018, τόµ. Κ’, σ.
15175.
Γ. Ψυχογιού. τόµ. Γ', σ. 1375.
ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση πυροσβεστών πενταετίας στα πλαίσια της οµογενοποίησης, την παροχή των δικαιούµενων επιδοµάτων
και τη χορήγηση αδειών µητρότητας. τόµ. Ι', σ. 7438.
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ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
πρόσκληση για καταγραφή αδιόριστων προηγούµενων διαγωνισµών ΑΣΕΠ. τόµ. ΣΤ', σ. 4121.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
των άγονων αεροπορικών γραµµών. τόµ. Η', σ. 5587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των έργων αξιοποίησης
του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. Ι', σ. 7104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του αεροδροµίου «Καζαντζάκης». τόµ. ΙΑ', σ. 7730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ.
9950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
ζητηµάτων λειτουργίας του Αερολιµένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». τόµ. ΙΕ', σ. 11251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη νέα καθυστέρηση στην κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι
Κρήτης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή κριτηρίου εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού από την εταιρεία "RAPORT Α.Ε.".
τόµ. ΙΖ', σ. 12944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την µακροχρόνια καθυστέρηση στην ενεργοποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης υπέρ των όµορων Δήµων, δηµοτικού φόρου, που επιβαρύνει την εταιρεία Αεροδροµίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΘ', σ. 14595.
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4381, ΦΕΚ:
70 A' / 20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4380, ΦΕΚ:
66 Α' / 15.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 82718272.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την προσγείωση στρατιωτικών αεροπλάνων στη Ρόδο. τόµ. Θ', σ. 6484.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας

του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4363, ΦΕΚ: 12 A' /
01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, 4964-4967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4395, ΦΕΚ: 110 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10059, 10596-10634, 10660-10661.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις αθλητικές διακρίσεις
στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν
και τα συνακόλουθα ευεργετήµατα για τους αθλητές που
συµµετείχαν. τόµ. Δ', σ. 2058.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης που
αφορά την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του
Ολυµπιακού Χωριού στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι', σ. 6761.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4373, ΦΕΚ: 49 A' / 01.04.2016).
τόµ. Ι', σ. 6774, 6787-6836.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την έρευνα και
διάσωση στο Αιγαίο. τόµ. Θ', σ. 6489.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των αιγιαλών. τόµ. Ι', σ.
6755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών εκκίνησης για
τις δηµοπρασίες παραχώρησης παραλιών στην Κω. τόµ.
ΙΔ', σ. 10540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών ενοικίασης παραλιών στα νησιά. τόµ. ΚΑ', σ. 15958.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τήρηση των
κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα αιγοπρόβατα. τόµ.
ΙΕ', σ. 11024.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4397, ΦΕΚ: 115 A' / 13.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560,
10716-10764, 10788.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4421, ΦΕΚ: 179 Α' / 26.09.2016). τόµ.
Κ', σ. 15183, 15326-15329.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων
Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για
συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4424, ΦΕΚ: 183 Α' / 27.09.2016). τόµ. Κ', σ.
15183, 15469-15476.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και 43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Παναγιώτη Καµµένου και Νικολάου Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε',
σ. 3282-3497.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε', σ. 3282-3290.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικήτα Κακλαµάνη, Ανδρέα Κατσανιώτη και Νικολάου
Φίλη. τόµ. ΣΤ', σ. 3830-3836, 3838-4050.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και
Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ', σ. 3830-3836, 3838-4050.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δηµητρίου Εµµανουηλίδη και Ηλία Παναγιώταρου. τόµ. Ζ', σ. 4721-4922.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Δ. Εµµανουηλίδη και Η. Παναγιώταρου.
τόµ. Ζ', σ. 4722-4922.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γεωργίου Σταθάκη και Παύλου Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7221-7420.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Γεωργίου Σταθάκη και Παύλου Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7223-7420.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Ιωάννη Δέδε και Ιωάννη
Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 8547-8760.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου, Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 8548-8760.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών

κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου
και Ιωάννη Λαγού (µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα
και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ', σ. 9709-9898.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ηλία
Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού (µια δικογραφία), του κ.
Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ',
σ. 9712-9898.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη, Χρήστου Μπγιάλα,
Παύλου Πολάκη και Νικολάου Μίχου. τόµ. ΙΕ', σ. 1135711365, 11367-11548.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ. Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου.
τόµ. ΙΕ', σ. 11358-11365, 11367-11548.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1192712136.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11927-12136.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γαβρόγλου, Ν. Παππά, Ν. Ξυδάκη, Α. Μπαλτά, Δ. Ρίζου, Α. Τσίπρα, Δ. Μάρδα, Κ. Μορφίδη, Ο. Τελιγιορίδου, Γ. Κατρούγκαλου και Κ. Σέλτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ.
Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11928-11939.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Μίχου και Ιωάννη Λαγού -µία δικογραφία- και κ. Παναγιώτη Καµµένου. τόµ. ΙΘ', σ. 1471614730, 14732-14933.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Καµµένος, απέστειλε υπόµνηµα σχετικά µε την αίτηση άρσης της
ασυλίας του. τόµ. ΙΘ', σ. 14716-14722.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ', σ.
14723-14730, 14732-14933.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ.
Κ', σ. 15406-15408.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Παναγιώτης Καµµένος απέστειλε
επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία αιτείται τη µεταφορά της συζήτησης και
λήψης απόφασης για τη δικογραφία που τον αφορά, για
την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου 2016. τόµ. Κ', σ. 15406-15407.
Έγκριση του Σώµατος για µεταφορά της συζήτησης και
της λήψης απόφασης για τη δικογραφία που αφορά τον κ.
Π. Καµµένο και τον κ. Δ. Δηµητριάδη για την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου 2016. τόµ. Κ', σ. 15408.
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Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ.
Κ', σ. 15487-15698.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ. Κ', σ. 15487-15698.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντικατάσταση της διάταξης του
ν.4172/2013 που ορίζει ως επιχειρηµατική συναλλαγή την
πώληση ακινήτων. τόµ. ΣΤ', σ. 3586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος των αυθαιρέτων και την άρση της πολιτικής οµηρίας των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κτισµάτων. τόµ.
Η', σ. 5472.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας των πόρων που εισπράττει το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σε σχέση µε την υποχρέωση υλοποίησης έργων συντήρησης και ανάδειξης του µνηµείου. τόµ.
ΙΑ', σ. 7697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παραχώρηση ακινήτων Ζώνης Α2 του Ολυµπιακού
Πόλου Φαλήρου. τόµ. ΙΓ', σ. 9935.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθιέρωση του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της τιµής των οικοπέδων στην
4η Πολεοδοµική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήµου Μαραθώνα. τόµ. ΣΤ', σ. 3587.

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναβίωση του άρθρου 44 του
ν.3763, µε σκοπό την προώθηση αυτοσύµβασης στη σύνταξη οριστικού συµβολαίου από προσύµφωνα µεταβίβασης ακινήτων. τόµ. ΙΗ', σ. 13859.
ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας
της δηµόσιας υγείας και την άµεση στελέχωση µε µόνιµο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των µονάδων υγείας στα νησιά των Φούρνων. τόµ. Θ', σ. 5978.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση µίσθωσης ακινήτου του Δήµου Σαρωνικού στην εταιρεία
"VODAFONE ΑΕ". τόµ. Ζ', σ. 4531.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε «τις συνεχιζόµενες αλβανικές προκλήσεις». τόµ. ΙΣΤ', σ. 12145.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις άδειες αλίευσης τόνου για το έτος 2016. τόµ. Θ', σ. 5909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης του Ευβοϊκού Κόλπου από την εφαρµογή της απόφασης του Υπουργείου που επιτρέπει την αλιεία µε το εργαλείο της βιντζότρατας. τόµ. Θ', σ. 5987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταστροφή
του αλιεύµατος από τις βιντζότρατες. τόµ. Ι', σ. 6931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
επικαίρων ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του
Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ', σ. 10703.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων
Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για
συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4424, ΦΕΚ: 183 Α' / 27.09.2016). τόµ. Κ', σ.
15183, 15469-15476.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταστροφή
του αλιεύµατος από τις βιντζότρατες. τόµ. Ι', σ. 6931.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταστροφή
του αλιεύµατος από τις βιντζότρατες. τόµ. Ι', σ. 6931.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
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της διαδικασίας του εργόσηµου των παράτυπα διαµενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία. τόµ. Ι', σ.
6926.
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους απλήρωτους
παραγωγούς οινοστάφυλων της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ', σ. 4715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πληρωµές του
ΟΠΕΚΕΠΕ, στρεµµατικής ενίσχυσης αµπελώνων έτους
2015. τόµ. ΙΗ', σ. 13867.
ΑΜΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την
προµήθεια Αµυντικού Υλικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4358, ΦΕΚ: 4 A' / 20.01.2016). τόµ.
ΣΤ', σ. 3817, τόµ. Ζ', σ. 4356-4357.
ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, σχετικά µε Συνεργασία
στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4401, ΦΕΚ: 120 A' / 29.06.2016).
τόµ. ΙΔ', σ. 10723, τόµ. ΙΕ', σ. 11645-11658, 11677.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απουσία της πολιτείας στα αναγκαία έργα για την προστασία του Υµηττού.
τόµ. Θ', σ. 5950.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Νικήτα Κακλαµάνη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης
της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 66/2015 Προεδρικό Διάταγµα: "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών
και σύγκληση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 76/2015 Προεδρικό Διάταγµα: "Ορισµός νέας ηµέρας σύγκλησης της Βουλής σε Α' τακτική Σύνοδο". τόµ. Α', σ. 1, 3.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Ηρακλείου αντί της εκλογικής περιφέρειας
του Νοµού Λάρισας. τόµ. Α', σ. 4, 5.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή
του στην εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών, αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Α', σ. 4,
6.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ό-

τι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α'
Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών.
τόµ. Α', σ. 4, 7.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
κ. Φωτεινή Γεννηµατά, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Αχαϊας. τόµ. Α', σ. 4, 8.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας της Α' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 4, 9.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτρη Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 10-11.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την
οποία γνωστοποιεί ότι µε το 62/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε από τη θέση του Πρωθυπουργού και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία
γνωστοποιεί το 63/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκε η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος στη θέση της Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 64/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης
Αλέξη Τσίπρα (26/1/2015). τόµ. Α', σ. 27-31.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 65/28-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Βασιλικής ΘάνουΧριστοφίλου. τόµ. Α', σ. 27, 31-32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 68/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος από τη θέση της Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27, 32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 69/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκε στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27,
32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 72/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης
Βασιλικής Θάνου. τόµ. Α', σ. 27, 32-34.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 73/23-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ.
Α', σ. 27, 34-36.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της ονοµαστικής µυστικής
ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για την
ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας εκλέγεται ο κ. Νικόλαος Βούτσης. τόµ. Α', σ. 37.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Α' Αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, για το αξίωµα
του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος, για το αξίωµα του Γ' Αντιπροέδρου η κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, για το αξίωµα του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Νικήτας
Κακλαµάνης, για το αξίωµα του ΣΤ' Αντιπροέδρου ο κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός και για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής
µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου,
ο κ. Ιωάννης Αϊβατίδης δεν εξελέγη, διότι δεν συγκέντρωσε
την απαιτούµενη, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα
της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου εξελέγησαν από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης ο κ.
Κωνσταντίνος Κουκοδήµος και για το αξίωµα του Γραµµατέως της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου εξελέγησαν οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης, Γεώργιος Ψυχογιός και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Γραµµατέως
της Βουλής, ο κ. Νικόλαος Κούζηλος δεν εξελέγη, διότι δεν
συγκέντρωσε την απαιτούµενη πλειοψηφία, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος κατέθεσε προς τον Πρόεδρο της Βουλής
των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2016. τόµ. Α', σ. 53-54.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12689/8221 από 6 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, περί συστάσεων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου
και καθορισµού των αρµοδιοτήτων τους: 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. Α', σ. 87-89.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος και Ανδρέας Λοβέρδος ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Α', σ. 102, 103.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κε-

ντρικής Επιτροπής και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι ορίζονται Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ο
κ.κ. Αθανάσιος Παφίλης Αθανάσιος, Βουλευτής Β' Αθήνας
και Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας. τόµ. Α',
σ. 102, 104.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Το Ποτάµι» κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του κόµµατος «Το Ποτάµι» ορίζονται οι κ.κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β' Αθηνών και Σπυρίδων Δανέλλης, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ. Α', σ. 102, 105.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι, κατά την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Περιόδου, ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων οι κ.κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος
Βουλευτής Β' Αθηνών και Βασίλειος Κόκκαλης, Βουλευτής
Λαρίσης. τόµ. Α', σ. 102, 106.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασιλείου Λεβέντη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Ένωσης Κεντρώων ορίζεται ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ.
Καρράς Γεώργιος-Δηµήτριος του Βασιλείου και Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων ο
Βουλευτής Α' Αθηνών κ. Μάριος Γεωργιάδης. τόµ. Α', σ.
102, 107.
Ανακοινώνεται ότι, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για την εκλογή του Ζ' Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαµπρούλη, ο αριθµός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων είχε καταχωριστεί αντίστροφα και η ορθή καταχώρηση είναι: Λευκά: 49 ψηφοδέλτια. Άκυρα: 6 ψηφοδέλτια. Θετικά: 229 ψηφοδέλτια.
τόµ. Α', σ. 122.
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, ποινικές δικογραφίες που αφορούν α) στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού, αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού κ. Γεώργιο Λιάνη
και β) στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη. τόµ. Α', σ. 169.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
"Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 5-102015, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. ΑριστείδηΝικόλαο-Δηµήτριο Μπαλτά και στον πρώην Υπουργό Αναπληρωτή Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Ξυδάκη. τόµ. Α', σ. 169.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12965/8316 από
7/10/2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας της Βουλής: 1) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και β) Πολιτισµού και Αθλητισµού, 2) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυ-
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νας και Εξωτερικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία
α) Εθνικής Άµυνας και β) Εξωτερικών, 3) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αρµόδια για το Υπουργείο
Οικονοµικών, 4) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Υγείας, 5)
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και γ) Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και 6) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Α', σ. 251-258.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12966/8317/07.10.2015
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
τόµ. Α', σ. 274-276.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ορίζονται, για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι Βουλευτές κ.κ. Χ.
Μαντάς, Σ. Φάµελλος και Φ. Βάκη. τόµ. Α', σ. 293.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, ο Βουλευτής Επικρατείας
κ. Χ. Παππάς. τόµ. Α', σ. 293.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 13281/8505 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές Εσωτερικών θεµάτων της Βουλής: Κανονισµού της Βουλής για την
ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 293-296.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 13282/8506 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία
συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής, για την ΙΖ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 297-298.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 13892/8918
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κράτους». τόµ. Α', σ. 387-389.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 13893/8919
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της «Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων». τόµ. Α', σ. 387, 390-391.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13890/8916, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από

το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 392-393.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13891/8917, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας
Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων για την για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 394-395.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14179/9122 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων για
την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ.
599, 600-601.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14180/9123 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α', σ. 599, 602-603.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14255/9181 από 20 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η
προβλεπόµενη από το άρθρο 32Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για
την ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο. τόµ. Α', σ. 599, 604-605.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
19-10-2015, ποινική δικογραφία, που αφορά στον πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού κ. Χρήστο Σπίρτζη. τόµ. Α', σ. 606.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-10-2015 ποινική δικογραφία, που αφορά στους διατελέσαντες από το έτος 2011 και µέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2015, Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ.κ. Τίνας Μπιρµπίλη, Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Γρηγορίου Τσάλτα, Ευάγγελου Λιβιεράτου
και Γιάννη Μανιάτη και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού
κ. Σταύρου Καλαφάτη. τόµ. Β', σ. 1116.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 15233/9828/2.11.2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε
την οποία συστήθηκαν και 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, για την Α' Σύνοδο της
ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1216-1220.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 2/11/2015, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα για αξιόποινες πράξεις που φέρονται τελεσθείσες από 12-15/7/2015 κατά την
άσκηση των εν λόγω καθηκόντων του. τόµ. Β', σ. 1228.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
17-11-2015 ποινική δικογραφία, που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη. τόµ. Δ', σ. 2231.
Ανακοινώνεται ότι, µε επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση στις 17 Νοεµβρίου του 2015, προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η επανασύσταση της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών. τόµ. Δ', σ. 2231, 2232-2233.
Ανακοινώνεται ότι στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο
Πρέσβης της Ουκρανίας κ. Βλαντιµίρ Σοκούροφ, ο Πρέσβης της Μολδαβίας κ. Βαλεντίν Κιούµακ και ο Πρέσβης
της Γεωργίας κ. Γιόσεφ Νανοβασβίλι. τόµ. Δ', σ. 2234.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ανακοινώνει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Δ', σ. 2293-2294.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέµατα και Θέµατα
Αποδήµων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου,
καθώς και η Πρόξενος κα Νατάσα Στυλιανού. τόµ. Δ', σ.
2335.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, δηλώνει ότι ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα "Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική συµµαχία". τόµ. Δ', σ. 2383, 2385.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, δηλώνει ότι ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Στάθης Παναγούλης δεν
ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Δ', σ. 2383-2384.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, τον Κρατικό Προϋπολογισµό και την εισηγητική αυτού έκθεση του οικονοµικού έτους 2016, καθώς και τον τόµο για τις φορολογικές δαπάνες του 2016.
τόµ. Δ', σ. 2464.
Ανακοινώνεται η κατάθεση των εκθέσεων των γενικών
διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, φορολογικής διοίκησης, τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 58 του ν. 4270/2014, όπως αυτό ισχύει. τόµ. Δ', σ. 2465.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του τόµου που αναφέρεται
στις φορολογικές δαπάνες του 2016 και τις εκθέσεις των
γενικών διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
φορολογικής διοίκησης, τελωνείων και ειδικών φόρων κα-

τανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η δήλωση
που προβλέπεται από το άρθρο 58 του ν. 4270/2014, όπως
αυτό ισχύει). τόµ. Δ', σ. 2465.
Ανακοινώνεται η απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση σχετικά µε τη Σύσταση και Συγκρότηση
Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Δ', σ. 2485-2487.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαµπουράρη. τόµ. Δ', σ. 2510.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από την Αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρία Αντωνίου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την
Τρίτη 24 Νοεµβρίου 2015 η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε το καταστατικό της, τον νέο Πρόεδρό της, τον
Βουλευτή Λασιθίου κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ.
2608-2609.
Ανακοινώνεται ότι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
την Ενδιάµεση Έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη
Νοµισµατική Πολιτική του 2015. τόµ. Ε', σ. 3031.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 17712/11602, από 4 Δεκεµβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών. τόµ. Ε', σ. 3076-3078.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 10-12-2015, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Νικόλαο Φίλη. τόµ. Ε', σ. 3546.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, στις
18.12.2015, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και τον ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Γεώργιο Σουφλιά και στον πρώην Υφυπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολο
Ανδρεουλάκο, β) στους διατελέσαντες Υπουργούς Γεωργίας κατά το χρονικό διάστηµα 1996-2010 κ.κ. Στέφανο
Τζουµάκα, Γεώργιο Ανωµερίτη, Γεώργιο Δρυ, Σάββα Τσιτουρίδη, Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Σωτήριο
Χατζηγάκη και Αικατερίνη Μπατζελή και γ) στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κατά το 2003 κ. Γιάννο Παπαντωνίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4275.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Αναστασιάδη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος του Κόµµατος αναδείχθηκε µε άµεση εκλογή ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. τόµ. Ζ', σ. 4353-4354.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
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ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8.1.2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ.
Ζ', σ. 4355.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση από την Πρόεδρο της της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Λακωνίας κ.
Λεωνίδας Γρηγοράκος δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Ζ',
σ. 4486, 4487.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας (κατά σειρά) ορίζονται οι Βουλευτές: Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας, Β' Αθηνών, Ιωάννης Βρούτσης, Κυκλάδων και Νίκη
Κεραµέως, Επικρατείας. τόµ. Ζ', σ. 4486, 4488.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 14-1-2016 ποινική δικογραφία, που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα. τόµ. Ζ', σ. 4519.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Αττικής κ. Γ. Μαυρωτάς
ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού. τόµ. Ζ', σ. 4534.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 18-1-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. τόµ.
Ζ', σ. 4546.
Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, θα διεξαχθεί προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση µε πρωτοβουλία
του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο αρχηγών
κοµµάτων, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού
συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 4715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-11-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Γιάννο Παπαντωνίου. τόµ. Ζ', σ. 4963.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 3-2-2016 ποινικές δικογραφίες που αφορούν:
Πρώτον, στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη και, δεύτερον,
στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κατά το διάστηµα από 1-7-2011 έως
16-1-2015. τόµ. Η', σ. 5489.
Ανακοινώνεται η παράταση της θητείας των προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος της Βουλής
µέχρι την 30η Απριλίου 2016. τόµ. Η', σ. 5489.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει: α) στις 11-2-2016, ποινική δικογραφία, που αφορά
στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Πάνο Σκουρλέτη και β) στις 11-2-2016 ποινική
δικογραφία, που αφορά στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη και στους πρώην Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.κ. Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Λιβιεράτο και Ιωάννη Μανιάτη. τόµ. Θ', σ. 5850.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµ. 1740/1295 από 2-2-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α
του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Θ', σ. 5982-5984.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, α) στις 1-2-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και β) στις 22-2-2016
ποινική δικογραφία που αφορά τον τέως Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκο
Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 6271.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση
µε θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή", µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 18/24.2.2016 προεδρικό διάταγµα: α) έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Παναγιώτης Σγουρίδης από τη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β)
διορίστηκε η Μαρίνα Χρυσοβελώνη στη θέση της Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Θ', σ. 63806381.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 29-2-2016, ποινική δικογραφία, που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Παναγιώτη Μηταράκη. τόµ. Θ', σ. 6528.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρος Θεοδωράκης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
ενηµερώνει ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" ορίζεται ο κ. Γεώργιος Αµυράς, Βουλευτής Β' Αθηνών, στη θέση του Βουλευτή Θεοχάρη (Χάρη)
Θεοχάρη. τόµ. Θ', σ. 6574-6575.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών Οφειλών, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι την 31η
Μαρτίου του 2016, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου του
2016 τόµ. Θ', σ. 1534654.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
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3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει:α) Στις 3-3-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο,
στην οποία επισυνάπτεται και σχετική επιστολή του Υπουργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής,β) Στις 3-3-2016 ποινική δικογραφία που αφορά i) στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και ii) στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Ι', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή στις
9-3-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
τον ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη. τόµ. Ι', σ.
6755.
Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και ώρα
19:00' θα διεξαχθεί Προ Ηµερησίας Διατάξεως Συζήτηση
µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο
χώρο της δικαιοσύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 6777.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του 3ου Μνηµονίου και ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 7429-7434.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παράγραφος 2, του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
7494-7405.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 5-4-2016, ποινική δικογραφία κατά Υπουργών
Υγείας. τόµ. ΙΑ', σ. 7728.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων ΑΔΕΔΥ κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο
απαιτεί να αποσυρθεί το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΙΑ', σ.
7837-7839.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8-4-2016, ποινική δικογραφία κατά του

πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεωργίου Παπανδρέου.
τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, ποινική δικογραφία κατά διατελεσάντων Υπουργών
κατά τα έτη 2001-2006. τόµ. ΙΒ', σ. 8453.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας, θα αποτελείται από είκοσι τρία µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµης όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων και κατ' εφαρµογή του
άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία
για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι σε δύο µήνες από τη
συγκρότησή της. τόµ. ΙΒ', σ. 8523.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Θεοχάρη Θεοχάρη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι θα µετέχει στο κοινοβούλιο
ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΒ', σ. 8772-8773.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 5531/3967, από
19 Απριλίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ.
ΙΒ', σ. 8777-8780.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 22.4.2016, ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα. τόµ. ΙΒ', σ. 9077.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 45-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, α) Ποινική δικογραφία κατά της Υφυπουργού παρά τω
Πρωθυπουργώ κ. Όλγας Γεροβασίλη και β) Ποινική δικογραφία κατά του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Νικόλαου Ξυδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9197.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο αποφάσισε οµόφωνα,
µε βάση το άρθρο 77 του Κανονισµού της Βουλής που αφορά πειθαρχικά µέτρα για παράβαση του Κανονισµού ή
για ανάρµοστη συµπεριφορά και στη βάση του άρθρου 81
του Κανονισµού της Βουλής, τον προσωρινό αποκλεισµό
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιω-
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άννη Λαγού από τις συνεδριάσεις, µε τη δυνατότητα περαιτέρω αποκλεισµού από τις συνεδριάσεις της Βουλής έως
και δεκαπέντε ηµέρες. τόµ. ΙΓ', σ. 9520.
Ανακοίνωση του Προεδρείου της Βουλής, σχετικά µε την
ποινή που επιβλήθηκε στον Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγό κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής 8 Μαΐου 2016. τόµ. ΙΓ', σ. 9703.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 16-5-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλµά. τόµ. ΙΓ', σ. 9978.
Ανακοινώνεται ότι η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
καταθέτει ψήφισµα. τόµ. ΙΓ', σ. 10016.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 20-5-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο. τόµ. ΙΔ', σ. 10474.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, της Βουλευτού Β' Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλικής Κατριβάνου,
µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10478-10481.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 31-5-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΔ', σ. 10723.
Ανακοινώνεται αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ν. Καραθανασόπουλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
της τροπολογίας 469, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και

του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις», το οποίο και δεν έγινε δεκτό. τόµ. ΙΔ', σ. 10762.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 2.6.2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας. τόµ. ΙΕ', σ. 11009.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί "Ποινικής Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, στις 21/06/2016, ποινική δικογραφία που αφορά τον
τέως Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11658.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών, που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσης της µέχρι την 30η Ιουνίου 2016, ζητεί παράταση της λειτουργίας της έως και
την 1η Αυγούστου 2016, και η έγκριση αυτής. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11867.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ' αριθµ. 9507/6471, από 30
Ιουνίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12184-12186.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 28 Ιουνίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12187.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 4-7-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 12701.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
9775/6616/5-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: Σύσταση και συγκρότηση της υποεπιτροπής µε θέµα: «Το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. ΙΖ', σ.
12719-12721.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» κ. Σ. Θεοδωράκη, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
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προτείνει για το αξίωµα του Αντιπροέδρου της Βουλής τον
Βουλευτή Α' Αθηνών Σπυρίδων Λυκούδη. τόµ. ΙΖ', σ.
12753-12754.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας, ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος της Βουλής στη θέση που
δεν έχει πληρωθεί και επαναπροσδιορίζεται η σειρά των Αντιπροέδρων κατά αντιστοιχία προς τη δύναµη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. τόµ. ΙΖ', σ. 12764.
Ανακοινώνεται ή υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
10330/6926/19-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση «Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για το περιεχόµενο και τις διαδικασίες σύναψης
των διατλαντικών εµπορικών συµφωνιών». τόµ. ΙΖ', σ.
12975-12979.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003, περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει: α) στις 29/6/2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε
αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας του πολίτη, β) στις
19/7/2016: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Συµεών Κεδίκογλου. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό,
και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη.
Και ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό
Υγείας, κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ.
13109.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών» καταθέτει την έκθεσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΗ', σ. 13658.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-7-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη και στις 28-7-2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής
Άµυνας Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. ΙΗ', σ. 13891.
Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Κανονισµού καταθέτει την
Έκθεσή της στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής των

Ελλήνων "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51/Α'/10.4.1997)". τόµ. ΙΗ',
σ. 13936.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων από 15-11-1982
(ΦΕΚ 137/Α'/1982) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής)". τόµ. ΙΗ', σ. 14255-14257, 14260-14261.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 4/8/2016: i) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον τέως Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και
στον τέως Υπουργό Υγείας κ. Δηµήτρη Αβραµόπουλο και ii)
Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη. τόµ. ΙΘ', σ. 14589.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3153/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, α) Στις 12-8-2016: Ποινική δικογραφία που αφορά σε
πρόσωπα που διετέλεσαν Υπουργοί Εθνικής Άµυνας το
2001 και το 2006 και β) Στις 29-8-2016: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη. τόµ. ΙΘ', σ. 14645.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Καµµένος, απέστειλε υπόµνηµα σχετικά µε την αίτηση άρσης της
ασυλίας του. τόµ. ΙΘ', σ. 14716-14722.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Παναγιώτης Καµµένος απέστειλε
επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία αιτείται τη µεταφορά της συζήτησης και
λήψης απόφασης για τη δικογραφία που τον αφορά, για
την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου 2016. τόµ. Κ', σ. 15406-15407.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
Αστυνοµίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Ενώσεων Λιµενικού Σώµατος, η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος, κατέθεσαν ψήφισµα διαµαρτυρίας για τη διεκδίκηση των συλλογικών τους αιτηµάτων.
τόµ. ΚΑ', σ. 15723.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 21-9-2016, ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. τόµ. ΚΑ', σ. 15935.
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ώρα
13.30 στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της
Βουλής θα πραγµατοποιηθεί ειδική εκδήλωση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, προς απόδοση τιµής στα µέλη της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής που συµµετείχαν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο του 2016. τόµ. ΚΑ', σ. 16208.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάληψη της αποκοµιδής των ηλεκτρονικών συσκευών από τον όµιλο του "ΣΚΑΪ". τόµ. Κ', σ.
15045.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας και του δρόµου Γεµέλια-Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα. τόµ. Δ', σ. 2083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναστολή αδειοδότησης έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής. τόµ. Ε', σ. 3522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ενεργειακή αναβάθµιση του Δηµοτικού Κολυµβητηρίου Ναυπλίου. τόµ. ΙΒ',
σ. 9019.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο
καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4414, ΦΕΚ: 149 Α' / 09.08.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. ΙΘ', σ. 14427-14537.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4399, ΦΕΚ: A' / 22.06.2016). τόµ.
ΙΕ', σ. 10969, 11103-11145, 11148-11239, 11261-11305.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης. τόµ. Β', σ. 1110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προοπτική ανάπτυξης της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον αναπτυξιακό
σχεδιασµό για τον νοµό Δράµας. τόµ. Ε', σ. 3254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το σχεδιασµό
ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται
στους αναπτυξιακούς νόµους και την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεµούν. τόµ. Ε',
σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε " Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing»". (Επερωτώντες: Έντεκα
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ', σ. 4496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την καθυστέρηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών µεταρρυθµίσεων -"Λίστα Σταθάκη". τόµ. ΙΓ', σ. 9942.

Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ.
ΙΔ', σ. 10561-10589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
επικαίρων ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του
Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ', σ. 10703.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4399, ΦΕΚ: A' / 22.06.2016). τόµ.
ΙΕ', σ. 10969, 11103-11145, 11148-11239, 11261-11305.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το σχεδιασµό
ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται
στους αναπτυξιακούς νόµους και την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεµούν. τόµ. Ε',
σ. 3257.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους οικονοµικά αδύναµους και ανασφάλιστους
πολίτες. τόµ. ΙΖ', σ. 12711.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία
των Ποντίων. τόµ. Β', σ. 1229, 1230, 1231, 1233, 1234,
1278, 1281, 1286, 1288, 1290, 1292, 1300, 1301, 1302,
1303, 1304, 1306, 1308, 1317, 1325, 1324, 1327, 1328,
τόµ. Γ', σ. 1373, 1374, 1375, 1376, 1380, 1381, 1383,
1389, 1397, 1396, 1399, 1407, 1408, 1642, 1643, 1644,
1645, 1646, 1648, 1649, 1651, 1656, 1657, 1658, 1659,
1663, 1665, 1674, 1675, 1677, 1678, 1680, 1683, 1684,
1688.
Αναφορά στην βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα και καταδίκη αυτής. τόµ.
Γ', σ. 1642, 1643, 1644, 1645, 1648, 1649, 1651, 1656,
1657, 1658, 1663, 1665, 1676, 1674, 1675, 1677, 1681,
1682, 1688.
Αναφορά στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας κ. Γ. Πανούση. τόµ. Δ', σ. 2096, 2108, 2115,
2117, 2118.
Αναφορά στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι. τόµ. Δ',
σ. 2211, 2213, 2214, 2216, 2218, 2220, 2221, 2223,
2225, 2227, 2228, 2229.
Αναφορά στο σεισµό στη Λευκάδα. τόµ. Δ', σ. 2213,
2227.
Αναφορά στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη
Σένγκεν. τόµ. Ε', σ. 2926, 2931, 2946, 2947, 2948, 2949,
2950, 2983, 3001, 3003, 3009.
Αναφορά στην επίθεση από κουκουλοφόρους που δέ-
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χθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου και καταδίκη αυτής. τόµ. ΣΤ', σ. 3820, 3822, 4051, 4053, 4060, 4065.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, στην απουσία των Υπουργών κατά τη διεξαγωγή του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ζ', σ. 5017.
Αναφορά στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Η', σ. 5147,
5149.
Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου
της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η', σ. 5161, 5164,
5186, 5196, 5199, 5201, 5203, 5215, 5242, 5257, 5277,
5296, 5299, 5300, 5301, 5306, 5311.
Αναφορά στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο
Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η έκθεση
AGROTICA. τόµ. Η', σ. 5203, 5210.
Αναφορά στους πεσόντες των Ιµίων. τόµ. Η', σ. 5204,
5205, 5213.
Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η', σ.
5255, 5284, 5291, 5302, 5306, 5307, 5308, 5310, 5312,
5316.
Αναφορά στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η', σ. 55315533.
Αναφορά στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού
ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά για
την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου.
τόµ. Η', σ. 5698, 5699, 5703, 5714, 5719, 5721, 5722,
5725, 5726, 5729, 5735, 5761, 5764, 5770, 5784, 5787.
Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και την
εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η', σ. 5701,
5703, 5716, 5718, 5720, 5722, 5727, 5731, 5735, 5736,
5734, 5738, 5740, 5771, 5780, 5781, 5783, 5785, 5786,
τόµ. Θ', σ. 5838, 5839, 5841, 5842, 5844, 5845, 5846,
5847, 5848, 5851, 5854, 5857, 5859, 5926, 6326, 6336,
6340, 6341, 6348, 6356, 6357, 6359, 6360, 6361, 6362,
6364, 6367, 6375, 6378, 6380, 6382, 6385, 6388, 6391,
6397, 6402, 6407, 6410, 6413, 6414, 6415.
Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η', σ. 5716, 5701, 5720, 5722, 5726, 5727,
5736, 5737, 5739, 5772, 5778, τόµ. Θ', σ. 5830, 5831,
5832, 5838, 5839, 5842, 5845, 5846, 5857, 5858, 5859,
5860, 5901, 5904, 5905, 5909, 5912, 5913, 5916, 5917,
5919, 5920, 5921, 5922, 5924, 5926, 5928, 5929, 5934.
Αναφορά στους πρόσφυγες και τους µετανάστες που πνίγηκαν στο Αιγαίο και στους αγνοούµενους. τόµ. Θ', σ.
6153.
Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ', σ.
6340, 6364, 6365, 6391, 6394, 6399, 6403, 6404, 6406,
6409, 6410.
Αναφορά στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ', σ.
6364, 6382, 6394, 6399, 6400, 6401, 6402, 6409.
Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα. τόµ.
Θ', σ. 6594, 6595, 6596, 6597, 6605, 6606, 6608, 6610,
6611, 6612, 6613, 6615, 6619, τόµ. Ι', σ. 6807, 6808,
6810, 6813, 6814, 6818, 6824, 6827, 6828, 6975, 6976,
6977, 7015, 7019, 7026, 7027, 7028, 7031, 7033, 7036,
7038, 7040.
Αναφορά στη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
Ι', σ. 6749, 6750, 6752, 6761, 6762.

Αναφορά στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στις
Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι', σ. 7007, 7012,
7019, 7025, 7026, 7028, 7029, 7031, 7033, 7034, 7036,
7037, 7040.
Αναφορά στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση τους
καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ', σ. 7506, 7508, 7509, 7513,
7550, 7552, 7565, 7574, 7585.
Αναφορά στην αναβολή συζήτησης των επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΒ',
σ. 8527, 8528.
Αναφορά στην 19η Απριλίου, Ηµέρα Φιλελληνισµού και
Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ', σ. 8763.
Αναφορά στην 21η Απριλίου 1967, µε αφορµή τη συµπλήρωση 49 ετών από την κατάλυση της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8913.
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9466, 9489, 9490, 9494, 9497, 9527, 9528.
Αναφορά στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς.
τόµ. ΙΓ', σ. 9466, 9467, 9472, 9486, 9490.
Αναφορά στις επισκέψεις των φορέων στο εντευκτήριο
της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9469, 9470, 9507, 9512.
Αναφορά στην επέτειο πενήντα χρόνων της δολοφονίας
του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 10235.
Αναφορά στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από την
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ', σ. 13029, 13040,
13056, 13061, 13067, 13073, 13075, 13088, 13093.
Αναφορά στις καταστροφικές πληµµύρες της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Κ', σ. 15183, 15205, 15209.
Αναφορά στην 15η Σεπτεµβρίου, Διεθνή Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. Κ', σ. 15385.
Αναφορά στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού.
τόµ. Κ', σ. 15386, 15387, 15388, 15389, 15390, 15391,
15392, 15393, 15394.
Αναφορά στον βανδαλισµό της προτοµής της ηρωίδας
Λέλας Καραγιάννη. τόµ. ΚΑ', σ. 16097.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διαφαινόµενη πάροδο της προθεσµίας πλήρωσης των µελών των Δ.Σ. των Ανεξάρτητων Αρχών (του ν.4339/ΦΕΚ 133Α/29.10.2015 "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης...")". τόµ. Ζ', σ. 4315.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων
αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων. τόµ. Ζ', σ. 4390.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: « Άµεσα µέτρα
για την προστασία των ανέργων». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7229.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό των ανέργων όλων των νησιωτικών δήµων από το «Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας».
τόµ. ΙΔ', σ. 10554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρόταση µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. τόµ. Κ', σ. 15089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επιταγή εργασίας. τόµ. Κ', σ. 15178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό από το νέο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας Δήµων και Ανέργων από ολόκληρες περιφέρειες. τόµ. Κ', σ. 15452.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κα-

τεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από γνωστή παρακρατική ιστοσελίδα αντιεξουσιαστών. τόµ. ΙΖ', σ. 12817.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. τόµ. ΚΑ', σ. 16308.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, επί του άρθρου 10, παράγραφος
14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την
εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ. 301.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, επί του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ. 301-304, 309-311, 361, 365.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας επί του άρθρου 10, παράγραφος 14 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". (Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 365.
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή κ. Ε. Βενιζέλο επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για
την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική,
Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012
(ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 817.
Συζήτηση και ψήφιση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή κ. Ε. Βενιζέλο, επί του
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σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την
ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 817-819, 824-831.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας:
"Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α'
82) και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Β', σ. 831.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, για την τροπολογία σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η', σ. 5245-5254.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, για την τροπολογία
σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελ-

µατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (Απορρίφθηκε). τόµ.
Η', σ. 5254.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ. Φορτσάκη και αφορά την τροπολογία για την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η', σ. 5267, 5269-5277.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ. Φορτσάκη, για την τροπολογία σχετικά µε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (Απορρίφθηκε). τόµ.
Η', σ. 5277.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α' 182) και β) της από 30-122015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας,
Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της
ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184)». τόµ. Η', σ. 5704-5711.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α' 182) και β) της από
30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α' 184)». (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 5711.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας, που ετέθησαν από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και από
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, επί της τροπολογίας
µε αριθµό 186/1 10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση
των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η', σ. 5749-5761.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ε. Βενιζέλο και τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". (Απερρίφθη). τόµ.
Η', σ. 5760.
Αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο επί του άρθρου 41 «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης" του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύη: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχε-

ρών παιγνίων και άλλες διατάξεις", σε σχέση µε το άρθρο
4, το άρθρο 21 παρ. 3, το άρθρο 22 παρ. 5 και τα άρθρο 25
παρ. 1 του Συντάγµατος, καθώς και του άρθρου 104 σε
σχέση µε τα άρθρα 4 παρ. 5 και 26 του Συντάγµατος. τόµ.
ΙΓ', σ. 9363.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο επί των άρθρων 41 και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9363-9369.
Ψηφοφορία (δι'ανεγέρσεως) επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας επί των άρθρων 41 και 104 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΓ', σ.
9369.
Αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδο: α) επί των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10060.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο α)
των άρθρων 184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199,
201, 204, του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106
του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και
12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του
σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και
79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ',
σ. 10061-10067.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδο: α) επί των άρθρων 184, 186, 188, 191,
192, 196, 197, 198, 199, 201, 204, του σχεδίου νόµου σε
σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου
196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε
το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος και γ)
του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο
78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΔ', σ. 10067.
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ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο. τόµ. Η',
σ. 5632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις παραιτήσεις των συµβουλίων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Κ', σ. 15288.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων ΑΔΕΔΥ κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο
απαιτεί να αποσυρθεί το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΙΑ', σ.
7837-7839.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
πρόσκληση για καταγραφή αδιόριστων προηγούµενων διαγωνισµών ΑΣΕΠ. τόµ. ΣΤ', σ. 4121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον µόνιµο
διορισµό των επιτυχόντων φιλολόγων στον διαγωνισµό του
ΑΣΕΠ 2008-2009, που βρίσκεται σε εκκρεµότητα. τόµ. Ζ',
σ. 4377.
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζη-

µιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4369, ΦΕΚ: 33 A' / 27.02.2016).
τόµ. Η', σ. 5489, τόµ. Θ', σ. 6273-6305, 6324-6425.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καταβολή οφειλών προς τους Δήµους από πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων,
λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτοµίας εκτάσεων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. τόµ. Θ', σ. 5948.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων
αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων. τόµ. Ζ', σ. 4390.
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις οικονοµικές συνέπειες από τη δικονοµική απραξία.
τόµ. ΙΕ', σ. 11617.
ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Αναφορά στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η', σ. 55315533.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις απεργιακές
κινητοποιήσεις στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ', σ.
11799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη απεργία των
λιµενεργατών στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
τόµ. ΙΕ', σ. 11801.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των βιοµηχανικών µονάδων που ρυπαίνουν τον Ασωπό, ύστερα από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. Ι', σ. 7443.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποκατάσταση των αποδοχών
και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.
τόµ. Δ', σ. 2481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης
2194/2014 του Σ.τ.Ε. για την αποκατάσταση των αποδοχών
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 5146.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων

Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση στην
παραγωγή βαµβακιού λόγω έντονων βροχοπτώσεων σε όλους τους νοµούς της Θεσσαλίας. τόµ. Δ', σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων στους αγρότες
της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των παραγωγών πατάτας του Κάτω Νευροκοπίου Δράµας εξαιτίας της ύπαρξης επιβλαβούς µύκητα
σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. τόµ. ΣΤ', σ. 4125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων που οφείλει ο
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
για το 2015 στους αγρότες. τόµ. Θ', σ. 5985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
οφειλόµενων αποζηµιώσεων και ενισχύσεων στους αγρότες της Ηλείας για τις ζηµιές στην αγροτική παραγωγή του
Α' εξαµήνου του 2015. τόµ. Ι', σ. 6674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών, για τη µειωµένη παραγωγή σε όλες σχεδόν
τις δενδρώδεις καλλιέργειες Πέλλας και Ηµαθίας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα µέτρα αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε 21-4-2016 στις
περιοχές Ανατολή και Μύρτο του Δήµου Ιεράπετρας Ε.Π.
Λασιθίου Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ. 9930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Λάρι-
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σας για την παραγωγή τους που καταστράφηκε από πρόσφατο παγετό. τόµ. ΙΔ', σ. 10545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξγης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στις καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία. τόµ.
ΙΔ', σ. 10708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων σε περιοχές της Πελοποννήσου από τις
πληµµύρες και το χαλάζι της 25ης Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 12659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών
και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 1906-2016 στη Ρόδο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης από την ξηρασία και
τις υψηλές θερµοκρασίες. τόµ. ΙΖ', σ. 12825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης τη φετινή άνοιξη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άµεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη των πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. τόµ. ΙΘ', σ. 14597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το "πάγωµα" του
συνόλου των εκτιµήσεων των ζηµιών στις εκµεταλλεύσεις
του αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου και κατ' επέκταση των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ. τόµ. ΙΘ', σ. 14648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις ζηµιές στις
καλλιέργειες και σε εγκαταστάσεις από πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Ηλεία. τόµ. ΚΑ', σ. 15960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προτάσεις των
γεωτεχνικών εργαζοµένων στον ΕΛΓΑ Κρήτης. τόµ. ΚΑ', σ.
15962.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση
των πληγέντων στο Δήµο Ιεράπετρας από την καταστροφική πυρκαγιά και την κήρυξη της περιοχής ως πυρόπληκτης.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11812.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
γεωργοκτηνοτρόφων από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και ασθένειες. τόµ. ΙΖ', σ. 12823.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος του Οµίλου «ΑΣΠΙΣ» και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος της καταβολής των αποζηµιώσεων των δικαιούχων ασφαλισµένων. τόµ. Ι', σ. 7103.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «αποζηµίωση
των αγροτών λόγω της ενσκήψεως καταρροϊκού πυρετού».
τόµ. Η', σ. 5465.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το "πάγωµα" του
συνόλου των εκτιµήσεων των ζηµιών στις εκµεταλλεύσεις
του αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου και κατ' επέκταση των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ. τόµ. ΙΘ', σ. 14648.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το «πακέτο Χατζηγάκη» και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
περί ανάκτησης του ποσού των 327 εκατοµµυρίων ευρώ ως
παρανόµως καταβληθέντος σε Έλληνες αγρότες το 2008
και 2009. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δίκαιη αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τον παγετό του Μαρτίου 2016, ο οποίος προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές στις
δενδροκαλλιέργειες του Νοµού Λάρισας. τόµ. Κ', σ.
15464.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών και την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τη θεοµηνία στις 21/10/2015
στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Β', σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από
τις πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β', σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των αγροτών του Δήµου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω των καταστροφών στο
φυσικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πληµµύρες του 2015.
τόµ. ΙΔ', σ. 10549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις
πρωτοφανείς καταστροφές στον Νοµό Τρικάλων λόγω έντονης βροχόπτωσης. τόµ. Κ', σ. 15395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη στήριξης των περιοχών της
Λακωνίας και της Μεσσηνίας που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Κ', σ. 15408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση
στον Δήµο Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ', σ. 15465.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2014, τόµ. Δ’, σ. 22412255, 2257-2266,
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β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, τόµ. Δ’, σ.
2234-2255, 2267-2277 και
γ) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ζ' Ψηφίσµατος σχετικά µε τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Δ', σ. 2234-2256.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4346, ΦΕΚ:
152 A' / 20.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2231, 2279-2411.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την πρόβλεψη
και διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, µετά την πώληση
του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών του ΟΛΠ. τόµ. Ι', σ.
6784.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση ή µη του µέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων. τόµ. Ι', σ. 6665.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4343, ΦΕΚ: 146 A' / 13.11.2015).
τόµ. Δ', σ. 2092-2123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4344, ΦΕΚ: 147 Α' / 13.11.2015).
τόµ. Δ', σ. 2092-2123, 2128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2014". (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2510.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για την κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2014".
(Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2510.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στη Βιοµηχανία
«ΒΙΣ Α.Ε.» στην Α' Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. Β', σ.
1127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις απολύσεις στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
(ΕΑΣ). τόµ. ΙΓ', σ. 9120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία "Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις, Μεταλλικές Κατασκευές, Επικαλύψεις Α.Β.Ε.Ε. (ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε.) που λειτουργεί στη
Β' Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις απολύσεις στελεχών του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των απολυµένων εργαζοµένων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρισας. τόµ. ΙΖ', σ. 12869.
ΑΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ.
ΙΑ', σ. 7848.
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επικύρωση προστίµου 50 εκατοµµυρίων ευρώ στην εταιρεία «VODAFONE» από το ΣτΕ. τόµ.
Ζ', σ. 4533.

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υιοθέτηση και την προώθηση της αποτέφρωσης των νεκρών από την Πολιτεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4117.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12689/8221 από 6 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, περί συστάσεων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου
και καθορισµού των αρµοδιοτήτων τους: 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. Α', σ. 87-89.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12965/8316 από
7/10/2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας της Βουλής: 1) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και β) Πολιτισµού και Αθλητισµού, 2) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία
α) Εθνικής Άµυνας και β) Εξωτερικών, 3) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αρµόδια για το Υπουργείο
Οικονοµικών, 4) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Υγείας, 5)
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και γ) Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και 6) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Α', σ. 251-258.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12966/8317/07.10.2015
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
τόµ. Α', σ. 274-276.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 13281/8505 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές Εσωτερικών θεµάτων της Βουλής: Κανονισµού της Βουλής για την
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ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 293-296.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 13282/8506 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία
συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής, για την ΙΖ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 297-298.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 13892/8918
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κράτους». τόµ. Α', σ. 387-389.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 13893/8919
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της «Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων». τόµ. Α', σ. 387, 390-391.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13890/8916, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 392-393.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13891/8917, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας
Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων για την για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 394-395.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14179/9122 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων για
την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ.
599, 600-601.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14180/9123 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α', σ. 599, 602-603.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14255/9181 από 20 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η
προβλεπόµενη από το άρθρο 32Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για
την ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο. τόµ. Α', σ. 599, 604-605.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 15233/9828/2.11.2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε
την οποία συστήθηκαν και 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, για την Α' Σύνοδο της
ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1216-1220.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β')», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ', σ. 2067-2078.
Έγκριση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, από την Ολοµέλεια, για την επανασύσταση
της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, µε
προθεσµία υποβολής της Εκθέσεως της Επιτροπής την 31η
Μαρτίου 2016. τόµ. Δ', σ. 2231.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2014, τόµ. Δ’, σ. 22412255, 2257-2266,
β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, τόµ. Δ’, σ.
2234-2255, 2267-2277 και
γ) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ζ' Ψηφίσµατος σχετικά µε τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Δ', σ. 2234-2256.
Ανακοινώνεται η απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση σχετικά µε τη Σύσταση και Συγκρότηση
Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Δ', σ. 2485-2487.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 17712/11602, από 4 Δεκεµβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών. τόµ. Ε', σ. 3076-3078.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την έγκριση Απόφασης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε την
Παλαιστίνη, παρουσία του Πρόεδρου της Παλαιστίνης κ.
Mahmoud Abbas. τόµ. ΣΤ', σ. 4159-4160.
Έγκριση της ολοµέλειας της Βουλής, Ειδικής Απόφασης
σχετικά µε την Παλαιστίνη. (δι' εγέρσεως). τόµ. ΣΤ', σ.
4159.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Ιανουαρίου 2016, σύµφωνα µε την οποία οι επίκαιρες ερωτήσεις που δεν συζητούνται λόγω κωλύµατος Υπουργού, θα επαναπροσδιορίζονται για συζήτηση
αυτοµάτως σε επόµενη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, χωρίς να είναι απαραίτητη, όπως γινόταν µέχρι
τώρα, η επανακατάθεσή τους. Η ως άνω απόφαση δεν θα εφαρµόζεται όταν ο καθ' ύλην αρµόδιος Υπουργός ευρίσκεται στο εξωτερικό. τόµ. Ζ', σ. 4341.
Ανακοινώνεται η παράταση της θητείας των προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος της Βουλής
µέχρι την 30η Απριλίου 2016. τόµ. Η', σ. 5489.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµ. 1740/1295 από 2-2-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α
του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή πα-
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ρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Θ', σ. 5982-5984.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου" β) "Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α'/10.4.1997), όπως ισχύει" γ) "Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α'234/27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής περί µισθώσεως από τη
Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των
στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"" και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής, ΦΕΚ Α'163/30.11.1990, "Για τη σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών"".
τόµ. ΙΑ', σ. 7851-7860, 7860-7875.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 5531/3967, από
19 Απριλίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ.
ΙΒ', σ. 8777-8780.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο αποφάσισε οµόφωνα,
µε βάση το άρθρο 77 του Κανονισµού της Βουλής που αφορά πειθαρχικά µέτρα για παράβαση του Κανονισµού ή
για ανάρµοστη συµπεριφορά και στη βάση του άρθρου 81
του Κανονισµού της Βουλής, τον προσωρινό αποκλεισµό
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού από τις συνεδριάσεις, µε τη δυνατότητα περαιτέρω αποκλεισµού από τις συνεδριάσεις της Βουλής έως
και δεκαπέντε ηµέρες. τόµ. ΙΓ', σ. 9520.
Ανακοίνωση του Προεδρείου της Βουλής, σχετικά µε την
ποινή που επιβλήθηκε στον Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγό κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής 8 Μαΐου 2016. τόµ. ΙΓ', σ. 9703.
Έγκριση τρίµηνης παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά το
άρθρο 144 και του Κανονισµού της Βουλής, για την οποία
η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής
του πορίσµατος της δύο µήνες από της συγκροτήσεώς της
και η οποία λήγει στις 19 Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11066.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51
Α'/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α'/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11825-11865.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών, που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσης της µέχρι την 30η Ιουνίου 2016, ζητεί παράταση της λειτουργίας της έως και
την 1η Αυγούστου 2016, και η έγκριση αυτής. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11867.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ' αριθµ. 9507/6471, από 30
Ιουνίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την κατα-

πολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12184-12186.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
9775/6616/5-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: Σύσταση και συγκρότηση της υποεπιτροπής µε θέµα: «Το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. ΙΖ', σ.
12719-12721.
Ανακοινώνεται ή υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 10330/6926/
19-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση «Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για
το περιεχόµενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εµπορικών συµφωνιών». τόµ. ΙΖ', σ. 12975-12979.
Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Κανονισµού καταθέτει την
Έκθεσή της στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51/Α'/10.4.1997)". τόµ. ΙΗ',
σ. 13936.
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 Β' (ΦΕΚ 51Α'/10.4.1997)". τόµ. ΙΗ', σ. 1425514257, 14258.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων από 15-11-1982
(ΦΕΚ 137/Α'/1982) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής)". τόµ. ΙΗ', σ. 14255-14257, 14260-14261.
Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του
άρθρου 3Α' του ν. 3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. τόµ. ΙΗ', σ. 14255-14257, 14262.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Κ', σ. 15341.
Έγκριση του Σώµατος για µεταφορά της συζήτησης και
της λήψης απόφασης για τη δικογραφία που αφορά τον κ.
Π. Καµµένο και τον κ. Δ. Δηµητριάδη για την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου 2016. τόµ. Κ', σ. 15408.
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ώρα
13.30 στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της
Βουλής θα πραγµατοποιηθεί ειδική εκδήλωση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, προς απόδοση τιµής στα µέλη της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής που συµµετείχαν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο του 2016. τόµ. ΚΑ', σ. 16208.
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καταβολή εµπράγµατων εγγυήσεων για την αποφυλάκιση κατηγορουµένων. τόµ. Θ', σ. 6486.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αποχώρηση από την Αίθουσα της Βουλευτού κ. Π. Χριστοφιλοπούλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9440.
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις", διαµαρτηρόµενοι
για τον αριθµό των υπουργικών τροπολογιών που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου.
τόµ. Ε', σ. 2749.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ από την ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2818.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από
τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α)
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν
σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για
την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και
γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της
Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ', σ. 10603.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, από τη διαδικασία των ψηφοφοριών των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β)
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική
Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της
Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement)
Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας
και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνω-

µένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ', σ. 10763.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, από την ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ',
σ. 10818.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων,
διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις
περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ', σ. 13203.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξέλιξη των
έργων επέκτασης του Ανάβαλου στην Αργολίδα και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου. τόµ. Ζ', σ. 4387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου της µεταφοράς νερού από τον Πηνειό στη Δυτική
Αχαΐα. τόµ. ΙΑ', σ. 7721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των έργων του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου Αργολίδας. τόµ. Κ', σ. 15400.
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων. τόµ. Ι', σ. 6754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία της Χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων της περιοχής περί του Αφάντου Ρόδου από την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. τόµ. ΙΓ', σ. 9216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη έργων συντήρησης και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
τόµ. ΚΑ', σ. 15970.
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4375,
ΦΕΚ: 51 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 7423, τόµ. ΙΑ', σ.
7506-7631.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη υγειονοµικού ελέγχου των µεταναστών και των προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα µας.
τόµ. Ι', σ. 7113.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ασθενείς που χειρουργούνται µε δικά τους
έξοδα στο Πανεπιστηµιακό Ειδικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 13879.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου:.4385, ΦΕΚ: 79 A' / 27.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7885, τόµ. ΙΒ', σ. 9077-9079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης τον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των άµεσων σοβαρών κτηριακών ζητηµάτων της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Ρεθύµνου και την ανέγερση νέου Αστυνοµικού Μεγάρου. τόµ. ΙΓ', σ. 9214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης µε προσωπικό της Α' Αστυνοµικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ', σ. 11798.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4420, ΦΕΚ: 175 Α'/
20.09.2016). τόµ. Κ', σ. 15183, 15339-15347.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση των Αστυνοµικών Τµηµάτων στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΣΤ', σ. 4130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υποβάθµιση του Αστυνοµικού Τµήµατος της Αρναίας του Νοµού Χαλκιδικής σε αστυνοµικό σταθµό, σύµφωνα µε σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγµατος. τόµ. Κ', σ. 15414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την κατάργηση Αστυνοµικών Τµηµάτων στην Περιφέρεια Αττικής.
τόµ. ΚΑ', σ. 16053.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αλλαγή του υφισταµένου νοµοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά
τον χρόνο κρίσεων των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Θ', σ. 5989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη διερεύνηση περιστατικών αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίας.
τόµ. Θ', σ. 5995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης µε προσωπικό της Α' Αστυνοµικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ', σ. 11798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τους αστυνοµικούς που υπηρετούν στη υπηρεσία φύλαξης υψηλών προσώπων. τόµ. Κ', σ. 15087.
ΑΣΥΛΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4375,
ΦΕΚ: 51 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 7423, τόµ. ΙΑ', σ.
7506-7631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον κίνδυνο καθυστέρησης της υλοποίησης της συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό και
µεταναστευτικό, εξαιτίας χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών επί των διαφορών παροχής ασύλου και επικουρικής
διεθνούς προστασίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7706.
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ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης). τόµ. ΣΤ', σ. 3596-3621.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4372, ΦΕΚ:
45 A' / 28.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6704, 6975-6977.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε ζητήµατα ασφαλείας στο συγκρότηµα Δικαστηρίων της Πρώην
Σχολής Ευελπίδων. τόµ. ΙΖ', σ. 12816.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4387, ΦΕΚ: 85 A' / 12.05.2016).
τόµ. ΙΒ', σ. 9078, τόµ. ΙΓ', σ. 9361-9462, 9463-9602.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου για το 2020. τόµ. ΙΕ',
σ. 11614.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων,
σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ', σ. 87638808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αύξηση της παραβατικότητας µε θύµα τους πολίτες. τόµ. Κ', σ.
15416.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις επιπτώσεις στους αγρότες συνταξιούχους από
τον νέο ασφαλιστικό νόµο 4387/2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11549.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) α-

ριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης και
προστασίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. τόµ. Β', σ.
1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ). τόµ. Η', σ.
5570.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του ξενοδοχείου
«Athens Ledra». τόµ. ΙΖ', σ. 12705.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου,
ώστε τα ασφαλιστικά ταµεία να αναζητούν τις αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές µε δίκαιο τρόπο. τόµ. Ζ', σ. 4382.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναδροµική κατάργηση ευνοϊκής ρύθµισης
για τους νέους ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ). τόµ. Δ', σ. 2617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. τόµ. Κ', σ. 15403.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις «ασφαλιστικές ενηµερότητες των µηχανικών». τόµ. Ζ', σ. 4703.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. τόµ. Δ', σ.
2081.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του

36
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού
συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 5017-5058.
Αναφορά στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η', σ. 55315533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό που «όπως
είναι διατυπωµένο ουσιαστικά οδηγεί στην έξοδο του µαχόµενου δικηγόρου από το επάγγελµα». τόµ. Η', σ. 5589.
Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ', σ. 5830, 5831, 5832, 5838, 5839, 5842,
5845, 5846, 5857, 5858, 5859, 5860, 5901, 5904, 5905,
5909, 5912, 5913, 5916, 5917, 5919, 5920, 5921, 5922,
5924, 5926, 5928, 5929, 5934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ', σ. 5904.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4387, ΦΕΚ: 85 A' / 12.05.2016).
τόµ. ΙΒ', σ. 9078, τόµ. ΙΓ', σ. 9361-9462, 9463-9602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ενδεχόµενο περικοπής του 60% της σύνταξης
των αγροτών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11821.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης και
προστασίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. τόµ. Β', σ.
1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης των ατόµων µε αναπηρία
και βαριά κινητική αναπηρία από τις νέες µειώσεις του τρίτου µνηµονίου. τόµ. Δ', σ. 2470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις στέγες υποστηριζόµενης
διαβίωσης και στα κέντρα διηµέρευσης παιδιών µε αναπηρία. τόµ. ΙΒ', σ. 8427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
Δηµόσιων ΙΕΚ ενηλίκων µε κατεύθυνση την ειδική εκπαίδευση. τόµ. Κ', σ. 15317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δραστική περικοπή των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων των ΑΜΕΑ. τόµ. Κ', σ. 15461.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα σε λατοµεία
της περιφερειακής ενότητας Δράµας. τόµ. ΙΖ', σ. 12946.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ναυτική τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Κ', σ. 15173.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος των αυθαιρέτων και την άρση της πολιτικής οµηρίας των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κτισµάτων. τόµ.
Η', σ. 5472.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4353, ΦΕΚ: 173 A' /
14.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2206, τόµ. Ε', σ. 3263-3268.
ΑΥΣΤΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη ολοκλήρωσης του διαγωνισµού που
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ξεκίνησε από το 2007 για την προµήθεια νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ι', σ. 6671.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά α) µε την κατάσταση στο Γενικό Κρατικό
Νίκαιας και β) µε τις ελλείψεις και τα προβλήµατα του στόλου του ΕΚΑΒ. τόµ. ΙΗ', σ. 13887, 13888.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ, ΔΧ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή φόρου πολυτελείας για τα
ΙΧΕ αυτοκίνητα των πολυτέκνων. τόµ. Ζ', σ. 4351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση ή µη του µέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων. τόµ. Ι', σ. 6665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στη διαδικασία αδειοδότησης νέας γενιάς φορολογικών
µηχανισµών και τη µοναδικότητα διασύνδεσης ταξίµετρου
µε συγκεκριµένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισµό.
τόµ. Ι', σ. 6932.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιβολή πρόσθετου τέλους διέλευσης των φορτηγών δηµόσιας χρήσης
από τη λιµενική ζώνη Χαλκίδας. τόµ. Β', σ. 1114.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία «Volkswagen». τόµ. Δ', σ. 2188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα γραφειοκρατικά εµπόδια στην παραγωγή του θρυλικού ελληνικού αυτοκινήτου PONY. τόµ. ΣΤ', σ. 3592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αυτοκινητοβιοµηχανία Volkswagen. τόµ. ΙΖ', σ. 12808.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
Σταθµού Μετωπικών Διοδίων επί του αυτοκινητόδροµου
Σχηµαταρίου-Χαλκίδας. τόµ. Δ', σ. 2206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου του αυτοκινητόδροµου «Πάτρα-Πύργος» στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Δ', σ. 2641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έναρξη των
εργασιών κατασκευής του δρόµου Πάτρας-Πύργου. τόµ.
ΙΘ', σ. 14641.
Β
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4369, ΦΕΚ: 33 A' / 27.02.2016).
τόµ. Η', σ. 5489, τόµ. Θ', σ. 6273-6305, 6324-6425.

ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση στην
παραγωγή βαµβακιού λόγω έντονων βροχοπτώσεων σε όλους τους νοµούς της Θεσσαλίας. τόµ. Δ', σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υποστήριξη
και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου,
Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. Ε', σ. 3520.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του πλαφόν
παραγωγής βαµβακιού και την παράταση της προθεσµίας
συγκοµιδής για τα έτη 2014-2015. τόµ. Θ', σ. 6493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανακριβή τηλεπισκόπηση των εκτάσεων που οδηγεί σε πρωτοφανές οικονοµικό αδιέξοδο τους βαµβακοκαλλιεργητές. τόµ. ΙΖ', σ.
12875.
ΒΕΛΓΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΒΕΝΖΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης. τόµ. ΙΒ',
σ. 8528.
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ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Αναφορά στην βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα και καταδίκη αυτής. τόµ.
Γ', σ. 1642, 1643, 1644, 1645, 1648, 1649, 1651, 1656,
1657, 1658, 1663, 1665, 1676, 1674, 1675, 1677, 1681,
1682, 1688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη στάση του
Υπουργείου για την αντιµετώπιση των διεθνών Αξιολογητών
στις Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
πρόληψη και αποτροπή των επιθέσεων στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ από οµάδες των «γνωστών-αγνώστων»
κουκουλοφόρων. τόµ. Η', σ. 5680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη διερεύνηση περιστατικών αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίας.
τόµ. Θ', σ. 5995.
Αναφορά στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ', σ.
6364, 6382, 6394, 6399, 6400, 6401, 6402, 6409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τους
βανδαλισµούς σε αγάλµατα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
ΙΕ', σ..
ΒΙΒΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την εθνική πολιτική για το
βιβλίο. τόµ. Β', σ. 1109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/07.04.2014 µε τίτλο « Άρση
εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις
διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά σε ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του άρθρου 1 του νόµου
2557/1997. τόµ. Θ', σ. 5900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναθέσπισης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8525.
ΒΙΕΤΝΑΜ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις και
άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4390, ΦΕΚ: 96 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 9077,
τόµ. ΙΓ', σ. 9901-9920, 9922.
ΒΙΖΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)». (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4353, ΦΕΚ: 173 A'/
14.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2206, τόµ. Ε', σ. 3263-3268.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους περιορισµούς στην έκδοση τουριστικής βίζας από Ρωσία. τόµ. ΙΓ', σ. 9209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καθυστέρηση αίτησης βίζας στη Ρωσία. τόµ. ΙΓ', σ. 9704.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πληρωµή των
κτηνοτρόφων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα βιολογικής κτηνοτροφίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ.
ΣΤ', σ. 4119.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
µείωση του ενεργειακού κόστους στις βιοµηχανίες και τις
βιοτεχνίες της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο της Βιοµηχανίας της εταιρείας
«Coca-Cola Τρία Έψιλον» στον Βόλο. τόµ. Δ', σ. 2469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σαράντα δύο εργαζοµένων του εργοστασίου ανακύκλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης από την εταιρεία WASTE SOLUTIONS. τόµ. Ε', σ.
3519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της «Softex» στον
Βοτανικό. τόµ. Η', σ. 5634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην εταιρία
«ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.» στην Α' βιοµηχανική περιοχή
(ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου. τόµ. Η', σ. 5637.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για την εκποίηση της περιουσίας των εταιρειών «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΞ«ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» για 6 µήνες. τόµ.
Η', σ. 5692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε εργοστάσιο λιπασµάτων στην Καβάλα. τόµ. ΙΖ', σ.
12706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου χυµοποίησης και τυποποίησης χυµού της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αργολίδας "Εσπερίδες". τόµ. ΚΑ', σ.
16316.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην εταιρία
«ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.» στην Α' βιοµηχανική περιοχή
(ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου. τόµ. Η', σ. 5637.
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ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4351, ΦΕΚ: 64 Α' /
04.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2166, 2644-2696, τόµ. Ε', σ.
2697-2750, 2815-2848.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου:.4385, ΦΕΚ: 79 A' / 27.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7885, τόµ. ΙΒ', σ. 9077-9079.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4420, ΦΕΚ: 175 Α' /
20.09.2016). τόµ. Κ', σ. 15183, 15339-15347.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ρι-

ζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Ηρακλείου αντί της εκλογικής περιφέρειας
του Νοµού Λάρισας. τόµ. Α', σ. 4, 5.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή
του στην εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών, αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Α', σ. 4,
6.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α'
Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών.
τόµ. Α', σ. 4, 7.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
κ. Φωτεινή Γεννηµατά, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Αχαϊας. τόµ. Α', σ. 4, 8.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας της Α' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 4, 9.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, κατά τον οριζόµενο
στο άρθρο 59 του Συντάγµατος όρκο. τόµ. Α', σ. 10, 13-16.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, κατά τον οριζόµενο
στο Σύνταγµα όρκο επί του Κορανίου. τόµ. Α', σ. 10, 17.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτρη Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 10-11.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας µε πολιτικό όρκο. τόµ.
Α', σ. 12, 18-21.
Κατάλογος µε τα ονόµατα των ορκισθέντων Βουλευτών
της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 13-21.
Ορκωµοσία (µε πολιτικό όρκο) του Βουλευτή Επικρατείας κ. Ν. Κοτζιά. τόµ. Α', σ. 23.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος και Ανδρέας Λοβέρδος ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Α', σ. 102, 103.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι ορίζονται Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ο
κ.κ. Αθανάσιος Παφίλης Αθανάσιος, Βουλευτής Β' Αθήνας
και Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας. τόµ. Α',
σ. 102, 104.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Το Ποτάµι» κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του κόµµατος «Το Ποτάµι» ορίζονται οι κ.κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β' Αθηνών και Σπυρίδων Δανέλλης, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ. Α', σ. 102, 105.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι, κατά την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Περιόδου, ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων οι κ.κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος
Βουλευτής Β' Αθηνών και Βασίλειος Κόκκαλης, Βουλευτής
Λαρίσης. τόµ. Α', σ. 102, 106.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασιλείου Λεβέντη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Ένωσης Κεντρώων ορίζεται ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ.
Καρράς Γεώργιος-Δηµήτριος του Βασιλείου και Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων ο
Βουλευτής Α' Αθηνών κ. Μάριος Γεωργιάδης. τόµ. Α', σ.
102, 107.
Ανακοινώνεται ότι, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για την εκλογή του Ζ' Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαµπρούλη, ο αριθµός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων είχε καταχωριστεί αντίστροφα και η ορθή καταχώρηση είναι: Λευκά: 49 ψηφοδέλτια. Άκυρα: 6 ψηφοδέλτια. Θετικά: 229 ψηφοδέλτια.
τόµ. Α', σ. 122.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρρά και Α. Παφίλη. τόµ. Α', σ. 142, 143.
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, ποινικές δικογραφίες που αφορούν α) στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού, αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού κ. Γεώργιο Λιάνη
και β) στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη. τόµ. Α', σ. 169.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
"Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 5-102015, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. ΑριστείδηΝικόλαο-Δηµήτριο Μπαλτά και στον πρώην Υπουργό Αναπληρωτή Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Ξυδάκη. τόµ. Α', σ. 169.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά, Ι. Τσιρώνη και Αν. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα). τόµ. Α', σ. 192, 193.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ορίζονται, για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι Βουλευτές κ.κ. Χ.
Μαντάς, Σ. Φάµελλος και Φ. Βάκη. τόµ. Α', σ. 293.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του

Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, ο Βουλευτής Επικρατείας
κ. Χ. Παππάς. τόµ. Α', σ. 293.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Μπαλαούρα. τόµ. Α', σ. 421.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
19-10-2015, ποινική δικογραφία, που αφορά στον πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού κ. Χρήστο Σπίρτζη. τόµ. Α', σ. 606.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Φάµελλου. τόµ. Β', σ. 837, 944.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη, Π. Καµµένου, Ε. Αυγενάκη και Σ. Φαµέλλου.
τόµ. Β', σ. 969, 970, 971.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ.
Β', σ. 1108.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-10-2015 ποινική δικογραφία, που αφορά στους διατελέσαντες από το έτος 2011 και µέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2015, Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ.κ. Τίνας Μπιρµπίλη, Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Γρηγορίου Τσάλτα, Ευάγγελου Λιβιεράτου
και Γιάννη Μανιάτη και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού
κ. Σταύρου Καλαφάτη. τόµ. Β', σ. 1116.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Ε. Αποστόλου. τόµ. Β', σ. 1151.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ.
1156, 1157.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 2/11/2015, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα για αξιόποινες πράξεις που φέρονται τελεσθείσες από 12-15/7/2015 κατά την
άσκηση των εν λόγω καθηκόντων του. τόµ. Β', σ. 1228.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Π. Σκουρλέτη. τόµ. Β', σ. 1295.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Γ. Λαζαρίδη. τόµ. Γ', σ. 1397.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Α. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Γ', σ. 1646, 1647, 1648.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Παναγιώταρου, Γ. Κουµουτσάκου και Α. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα). τόµ. Γ', σ. 1646, 1648.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Γρέγου. τόµ. Γ', σ. 1665.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου, Γ. Χουλιαράκη και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2112.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
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17-11-2015 ποινική δικογραφία, που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη. τόµ. Δ', σ. 2231.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ανακοινώνει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Δ', σ. 2293-2294.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Ε. Τσακαλώτου. τόµ. Δ', σ. 2298.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Δηµήτρη Κρεµαστινού (Προεδρεύων).
τόµ. Δ', σ. 2301.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη,
σε αντικατάσταση του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος
παραιτήθηκε. τόµ. Δ', σ. 2319.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά και Ν. Καραθανασόπουλου. τόµ. Δ', σ. 2335,
2336.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, δηλώνει ότι ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα "Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική συµµαχία". τόµ. Δ', σ. 2383, 2385.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, δηλώνει ότι ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Στάθης Παναγούλης δεν
ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Δ', σ. 2383-2384.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Συντυχάκη, Ι. Μπαλάφα και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2454.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαµπουράρη. τόµ. Δ', σ. 2510.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από την Αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρία Αντωνίου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την
Τρίτη 24 Νοεµβρίου 2015 η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε το καταστατικό της, τον νέο Πρόεδρό της, τον
Βουλευτή Λασιθίου κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ.
2608-2609.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Μίχου και Γ. Καρασµάνη. τόµ. Δ', σ. 2677-2678.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Αραµπατζή και Σ. Φάµελλου. τόµ. Δ', σ. 2681.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε. Αποστόλου. τόµ. Ε', σ. 2720.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Φ. Αραµπατζή. τόµ. Ε', σ. 2725, 2726.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Μπγιάλα. τόµ. Ε', σ. 2885.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βαρβιτσιώτη. τόµ. Ε', σ. 2894.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Π. Πολάκη. τόµ. Ε', σ. 2908.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ι. Τσιρώνη. τόµ. Ε', σ. 2962.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου και Χ. Μπουκώρου. τόµ. Ε', σ. 2979.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Μάρδα. τόµ. Ε', σ. 3052.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Μάρδα και Ε. Βενιζέλου. τόµ. Ε', σ. 3056.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Φλαµπουράρη, Μ. Σαλµά και Α. Χριστοδουλοπούλου
(Προεδρεύουσα). τόµ. Ε', σ. 3079, 3080.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. Ε', σ. 3104, 3105, 3109, 3110, 3111.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Π. Καµµένου. τόµ. Ε', σ. 3122, 3123,
3124.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Π. Καµµένου. τόµ. Ε', σ. 3125.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Νικολάου Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε', σ. 3282-3497.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε', σ. 3282-3290.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 10-12-2015, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Νικόλαο Φίλη. τόµ. Ε', σ. 3546.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικήτα Κακλαµάνη, Ανδρέα Κατσανιώτη και Νικολάου
Φίλη. τόµ. ΣΤ', σ. 3830-3836, 3838-4050.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και
Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ', σ. 3830-3836, 3838-4050.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη, Κ. Κοντογεώργου, Β. Κικίλια, Κ. Κατσαφάδου, και Γ.
Μαρτίνου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 42, 46
και 56 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 6 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ', σ. 4267-4272.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, στις
18.12.2015, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και τον ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Γεώργιο Σουφλιά και στον πρώην Υφυπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολο
Ανδρεουλάκο, β) στους διατελέσαντες Υπουργούς Γεωργίας κατά το χρονικό διάστηµα 1996-2010 κ.κ. Στέφανο
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Τζουµάκα, Γεώργιο Ανωµερίτη, Γεώργιο Δρυ, Σάββα Τσιτουρίδη, Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Σωτήριο
Χατζηγάκη και Αικατερίνη Μπατζελή και γ) στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κατά το 2003 κ. Γιάννο Παπαντωνίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4275.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ε. Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ. 4319.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Αναστασιάδη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος του Κόµµατος αναδείχθηκε µε άµεση εκλογή ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. τόµ. Ζ', σ. 4353-4354.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8.1.2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ.
Ζ', σ. 4355.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση από την Πρόεδρο της της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Λακωνίας κ.
Λεωνίδας Γρηγοράκος δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Ζ',
σ. 4486, 4487.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας (κατά σειρά) ορίζονται οι Βουλευτές: Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας, Β' Αθηνών, Ιωάννης Βρούτσης, Κυκλάδων και Νίκη
Κεραµέως, Επικρατείας. τόµ. Ζ', σ. 4486, 4488.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 14-1-2016 ποινική δικογραφία, που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα. τόµ. Ζ', σ. 4519.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 18-1-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. τόµ.
Ζ', σ. 4546.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δηµητρίου Εµµανουηλίδη και Ηλία Παναγιώταρου. τόµ. Ζ', σ. 4721-4922.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Δ. Εµµανουηλίδη και Η. Παναγιώταρου.
τόµ. Ζ', σ. 4722-4922.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Α. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Ζ', σ. 4951, 4957, 4958.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-11-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Γιάννο Παπαντωνίου. τόµ. Ζ', σ. 4963.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Βρούτση και Γ. Κατρούγκαλου. τόµ. Ζ', σ. 5043, 5044.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κατρούγκαλου. τόµ. Ζ', σ. 5051.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Σ. Φάµελλου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 5065, 5066.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Παππά, Α. Λοβέρδου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 5247, 5248.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ν.
Κεραµέως. τόµ. Η', σ. 5273, 5274.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Μπαλαούρα και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Η', σ. 5289, 5290.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Δένδια και Α. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Η', σ. 5317.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Σταθάκη. τόµ. Η', σ. 5318.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 3-2-2016 ποινικές δικογραφίες που αφορούν:
Πρώτον, στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη και, δεύτερον,
στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κατά το διάστηµα από 1-7-2011 έως
16-1-2015. τόµ. Η', σ. 5489.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Λεβέντη. τόµ. Η', σ. 5606, 5778.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τζαβάρα, Α. Παφίλη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων).
τόµ. Η', σ. 5707.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κουµουτσάκου. τόµ. Η', σ. 5781, 5782.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
5844.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει: α) στις 11-2-2016, ποινική δικογραφία, που αφορά
στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Πάνο Σκουρλέτη και β) στις 11-2-2016 ποινική
δικογραφία, που αφορά στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη και στους πρώην Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.κ. Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Λιβιεράτο και Ιωάννη Μανιάτη. τόµ. Θ', σ. 5850.
Συζήτηση προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Λ.
Γρηγοράκου και Π. Πολάκη. τόµ. Θ', σ. 5898, 5899.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κωνσταντινέα και Λ. Γρηγοράκου. τόµ. Θ', σ. 5899,
5900.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζελέπη και Μ. Μπόλαρη. τόµ. Θ', σ. 5935.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Θ.
Φωτίου. τόµ. Θ', σ. 6043.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Πολάκη. τόµ. Θ', σ. 6101, 6102.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Σ.
Βούλτεψη. τόµ. Θ', σ. 6117, 6118.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Καραγιαννίδη. τόµ. Θ', σ. 6139.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, α) στις 1-2-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και β) στις 22-2-2016
ποινική δικογραφία που αφορά τον τέως Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκο
Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 6271.
Αναφορά στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ', σ.
6364, 6382, 6394, 6399, 6400, 6401, 6402, 6409.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση
µε θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή", µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 18/24.2.2016 προεδρικό διάταγµα: α) έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Παναγιώτης Σγουρίδης από τη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β)
διορίστηκε η Μαρίνα Χρυσοβελώνη στη θέση της Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Θ', σ. 63806381.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη, Π. Σκουρλέτη και Ν. Βούτση). τόµ. Θ', σ. 6390,
6391.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γεωργιάδη, Ν. Ηγουµενίδη και Ν. Βούτση. τόµ. Θ', σ.
6398, 6399.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 29-2-2016, ποινική δικογραφία, που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Παναγιώτη Μηταράκη. τόµ. Θ', σ. 6528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση διπλών και τριπλών συντάξεων
που χορηγούνται σε Βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Θ', σ. 6528.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρος Θεοδωράκης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
ενηµερώνει ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" ορίζεται ο κ. Γεώργιος Αµυράς, Βουλευτής Β' Αθηνών, στη θέση του Βουλευτή Θεοχάρη (Χάρη)
Θεοχάρη. τόµ. Θ', σ. 6574-6575.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Χ. Μαντά. τόµ. Θ', σ. 6620, 6621.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει:α) Στις 3-3-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο,
στην οποία επισυνάπτεται και σχετική επιστολή του Υπουργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής,β) Στις 3-3-2016 ποινική δικογραφία που αφορά i) στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και ii) στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Ι', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή στις
9-3-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
τον ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη. τόµ. Ι', σ.
6755.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μπαλτά και Α. Θεοχαρόπουλου. τόµ. Ι', σ. 6814, 6815.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Θ. Φωτίου και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7112, 7113.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κουµουτσάκου. τόµ. Ι', σ. 7150.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αθανασίου και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ.
7150, 7151.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Π. Καµµένου. τόµ. Ι', σ. 7151, 7152.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Π. Καµµένου. τόµ. Ι', σ. 7183.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γεωργίου Σταθάκη και Παύλου Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7221-7420.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Γεωργίου Σταθάκη και Παύλου Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7223-7420.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Φάµελλου και Ι. Φωτήλα. τόµ. ΙΑ', σ. 7516, 7517.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Βάκη και Θ. Μπακογιάννη. τόµ. ΙΑ', σ. 7537.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 5-4-2016, ποινική δικογραφία κατά Υπουργών
Υγείας. τόµ. ΙΑ', σ. 7728.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Συντυχάκη, Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
7730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον συνεταιρισµό βουλευτών σε περιοχή "φιλέτο" µε χαριστικούς όρους και προκλητικά ευνοϊκή
µεταχείριση. τόµ. ΙΑ', σ. 7734.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8-4-2016, ποινική δικογραφία κατά του
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πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεωργίου Παπανδρέου.
τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
7884.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, ποινική δικογραφία κατά διατελεσάντων Υπουργών
κατά τα έτη 2001-2006. τόµ. ΙΒ', σ. 8453.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Ιωάννη Δέδε και Ιωάννη
Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 8547-8760.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου, Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 8548-8760.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Θεοχάρη Θεοχάρη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία γνωστοποιεί ότι θα µετέχει στο κοινοβούλιο
ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΒ', σ. 8772-8773.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Καρασµάνη. τόµ. ΙΒ', σ. 8941.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΒ', σ.
8958.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως
ισχύει, στις 22.4.2016, ποινική δικογραφία που αφορά τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα. τόµ. ΙΒ', σ. 9077.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 45-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, α) Ποινική δικογραφία κατά της Υφυπουργού παρά τω
Πρωθυπουργώ κ. Όλγας Γεροβασίλη και β) Ποινική δικογραφία κατά του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Νικόλαου Ξυδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9197.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Γαβρόγλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9299.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. ΙΓ', σ. 9396, 9397, 9412, 9413.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. ΙΓ', σ. 9412.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Καραθανασόπουλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9412.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Θ. Θεοχάρη και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ.
9413, 9414.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Τσακαλώτου. τόµ. ΙΓ', σ. 9413, 9414.
Αποχώρηση από την Αίθουσα της Βουλευτού κ. Π. Χριστοφιλοπούλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9440.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9459, 9460,
9461, 9462.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κατρούγκαλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9459.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Πολάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9460, 9461.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Μανιάτη. τόµ. ΙΓ', σ. 9494.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Π. Σκουρλέτη. τόµ. ΙΓ', σ. 9519.
Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο αποφάσισε οµόφωνα,
µε βάση το άρθρο 77 του Κανονισµού της Βουλής που αφορά πειθαρχικά µέτρα για παράβαση του Κανονισµού ή
για ανάρµοστη συµπεριφορά και στη βάση του άρθρου 81
του Κανονισµού της Βουλής, τον προσωρινό αποκλεισµό
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού από τις συνεδριάσεις, µε τη δυνατότητα περαιτέρω αποκλεισµού από τις συνεδριάσεις της Βουλής έως
και δεκαπέντε ηµέρες. τόµ. ΙΓ', σ. 9520.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Ηγουµενίδη και Σ. Θεοδωράκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9540.
Ανακοίνωση του Προεδρείου της Βουλής, σχετικά µε την
ποινή που επιβλήθηκε στον Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγό κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής 8 Μαΐου 2016. τόµ. ΙΓ', σ. 9703.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου
και Ιωάννη Λαγού (µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα
και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ', σ. 9709-9898.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ηλία
Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού (µια δικογραφία), του κ.
Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ',
σ. 9712-9898.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 16-5-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλµά. τόµ. ΙΓ', σ. 9978.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Θ.
Μπακογιάννη. τόµ. ΙΔ', σ. 10285.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 20-5-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο. τόµ. ΙΔ', σ. 10474.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, της Βουλευτού Β' Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλικής Κατριβάνου,
µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10478-10481.
Ορκωµοσία του κ. Γεωργίου Κυρίτση, ως Βουλευτή Β' Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, εις αντικατάσταση της κ. Βασιλική Κατριβάνου, η οποία παραιτήθηκε. τόµ. ΙΔ', σ. 10482.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ν. Παρασκευόπουλου. τόµ. ΙΔ', σ. 10610,
10611.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
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3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 31-5-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΔ', σ. 10723.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κουτσούκου και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΔ', σ. 10736,
10737.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΔ', σ. 10738.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ε. Τσακαλώτου. τόµ. ΙΔ', σ. 10742,
10743, 10744, 10745.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 2-6-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας. τόµ. ΙΕ', σ. 11009.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Α.
Ασηµακοπούλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11238, 11239.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 15 Ιουνίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Χρήστο Σπίρτζη. τόµ. ΙΕ', σ. 11239.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη, Χρήστου Μπγιάλα,
Παύλου Πολάκη και Νικολάου Μίχου. τόµ. ΙΕ', σ. 1135711365, 11367-11548.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ. Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου.
τόµ. ΙΕ', σ. 11358-11365, 11367-11548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την «προνοµιακή προβολή συγκεκριµένων Βουλευτών και δηµοσιογράφων από τα ιδιωτικά και
κρατικά κανάλια». τόµ. ΙΕ', σ. 11610.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί "Ποινικής Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, στις 21/06/2016, ποινική δικογραφία που αφορά τον
τέως Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11658.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Παπαθεοδώρου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11853.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1192712136.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11927-12136.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γαβρόγλου, Ν. Παππά, Ν. Ξυδάκη, Α. Μπαλτά, Δ. Ρίζου, Α. Τσίπρα, Δ. Μάρδα, Κ. Μορφίδη, Ο. Τελιγιορίδου, Γ. Κατρούγκαλου και Κ. Σέλτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην

ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ.
Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11928-11939.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 28 Ιουνίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12187.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 4-7-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 12701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4406, ΦΕΚ: 133 Α' / 26.07.2016). τόµ.
ΙΖ', σ. 12719, 12981-13028, 13029-13108, 13197-13253.
Ανακοινώνονται οι σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Ν. Τόσκα, Α. Μπαλτά, Α. Αναγνωστοπούλου, Ο. Γεροβασίλη, Α. Τσίπρα, Δ. Μάρδα και Γ. Σταθάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία εκλογής Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ', σ. 1275512763.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας, ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος της Βουλής στη θέση που
δεν έχει πληρωθεί και επαναπροσδιορίζεται η σειρά των Αντιπροέδρων κατά αντιστοιχία προς τη δύναµη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. τόµ. ΙΖ', σ. 12764.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Θ. Θεοχάρη. τόµ. ΙΖ', σ. 13038,
13039.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Φωτήλα. τόµ. ΙΖ', σ. 13103.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Γεννηµατά και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΖ', σ. 12234, 12235.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003, περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει: α) στις 29/6/2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε
αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας του πολίτη, β) στις
19/7/2016: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Συµεών Κεδίκογλου. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό,
και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη.
Και ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό
Υγείας, κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ.
13109.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΖ', σ. 13169.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Δένδια. τόµ. ΙΖ', σ. 13206.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Βούτση και Κ. Μητσοτάκη. τόµ. ΙΖ', σ. 13228, 13229.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Π. Σκουρλέτη. τόµ. ΙΖ', σ. 13355.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ιγγλέζη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ. 13361, 13362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π Σκουρλέτη. τόµ. ΙΖ', σ. 13361, 13362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Θεοχαρόπουλου και Π. Σκουρλέτη. τόµ. ΙΖ', σ. 13363.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ. 13454.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ε. Τσακαλώτου. τόµ. ΙΖ', σ. 13478,
13479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βορίδη. τόµ. ΙΖ', σ. 13478, 13479.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Χ. Καραγιαννίδη, Ι. Αµανατίδη, Ν. Κοτζιά, Δ. Μπαξεβανάκη, Δ. Καµµένου, Θ. Καράογλου, Κ. Σκανδαλίδη, Χ.
Κεφαλίδου και Ο. Κωνσταντινόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου
µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ', σ. 13492-13503.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-7-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη και στις 28-7-2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής
Άµυνας Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. ΙΗ', σ. 13891.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρρά, Γ. Τσόγκα και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΗ', σ. 14297.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Σπίρτζη και Ι. Βρούτση. τόµ. ΙΗ', σ. 14309.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ν. Σαντορινιού. τόµ. ΙΗ', σ. 14311.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά και Θ. Τζάκρη. τόµ. ΙΗ', σ. 14315.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Ζεϊµπέκ, Ι. Λαγού και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΘ', σ. 14411.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 4/8/2016: i) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον τέως Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και
στον τέως Υπουργό Υγείας κ. Δηµήτρη Αβραµόπουλο και ii)
Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Α-

λέξη Τσίπρα και στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη. τόµ. ΙΘ', σ. 14589.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3153/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, α) Στις 12-8-2016: Ποινική δικογραφία που αφορά σε
πρόσωπα που διετέλεσαν Υπουργοί Εθνικής Άµυνας το
2001 και το 2006 και β) Στις 29-8-2016: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη. τόµ. ΙΘ', σ. 14645.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χαρακόπουλου και Θ. Πελεγρίνη. τόµ. ΙΘ', σ. 14681.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Μίχου και Ιωάννη Λαγού -µία δικογραφία- και κ. Παναγιώτη Καµµένου. τόµ. ΙΘ', σ. 1471614730, 14732-14933.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Καµµένος, απέστειλε υπόµνηµα σχετικά µε την αίτηση άρσης της
ασυλίας του. τόµ. ΙΘ', σ. 14716-14722.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ', σ.
14723-14730, 14732-14933.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ.
14955.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Β. Λεβέντη. τόµ. ΙΘ', σ. 14960, 14961.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Γεωργαντά, Χ. Βερναρδάκη και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Κ', σ. 15346.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ.
Κ', σ. 15406-15408.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Παναγιώτης Καµµένος απέστειλε
επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία αιτείται τη µεταφορά της συζήτησης και
λήψης απόφασης για τη δικογραφία που τον αφορά, για
την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου 2016. τόµ. Κ', σ. 15406-15407.
Έγκριση του Σώµατος για µεταφορά της συζήτησης και
της λήψης απόφασης για τη δικογραφία που αφορά τον κ.
Π. Καµµένο και τον κ. Δ. Δηµητριάδη για την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου 2016. τόµ. Κ', σ. 15408.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ.
Κ', σ. 15487-15698.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ. Κ', σ. 15487-15698.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Τσιρώνη. τόµ. ΚΑ', σ. 15740.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΚΑ', σ. 15750.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 21-9-2016, ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. τόµ. ΚΑ', σ. 15935.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Τζελέπη. τόµ. ΚΑ', σ. 16018.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Μηταράκη. τόµ. ΚΑ', σ. 16047, 16390.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζελέπη, Γ. Κατρούγκαλου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. ΚΑ', σ. 15151.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Ι. Βρούτση. τόµ. ΚΑ', σ. 16110, 16111.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Χ. Σπίρτζη. τόµ. ΚΑ', σ. 16118, 16119,
16120, 16121.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. ΚΑ', σ. 16127.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Πελεγρίνη και Σ. Θεοδωράκη. τόµ. ΚΑ', σ. 16230,
16231.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Σταϊκούρα και Π. Καµµένου. τόµ. ΚΑ', σ. 16233, 16234.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Β. Κεγκέρογλου. τόµ. ΚΑ', σ. 16333,
16335, 16336.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Κόνσολα. τόµ. ΚΑ', σ. 16388, 16390, 16391.
ΒΟΥΛΗ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Νικήτα Κακλαµάνη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης
της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 66/2015 Προεδρικό Διάταγµα: "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών
και σύγκληση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 76/2015 Προεδρικό Διάταγµα: "Ορισµός νέας ηµέρας σύγκλησης της Βουλής σε Α' τακτική Σύνοδο". τόµ. Α', σ. 1, 3.
Τέλεση του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 10.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, κατά τον οριζόµενο
στο άρθρο 59 του Συντάγµατος όρκο. τόµ. Α', σ. 10, 13-16.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, κατά τον οριζόµενο
στο Σύνταγµα όρκο επί του Κορανίου. τόµ. Α', σ. 10, 17.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας µε πολιτικό όρκο. τόµ.
Α', σ. 12, 18-21.
Εκλογή Προέδρου της Βουλής για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτική Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 2340.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 23-26, 37.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την
οποία γνωστοποιεί ότι µε το 62/27-8-2015 Προεδρικό Διά-

ταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε από τη θέση του Πρωθυπουργού και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία
γνωστοποιεί το 63/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκε η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος στη θέση της Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 64/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης
Αλέξη Τσίπρα (26/1/2015). τόµ. Α', σ. 27-31.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 65/28-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Βασιλικής ΘάνουΧριστοφίλου. τόµ. Α', σ. 27, 31-32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 68/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος από τη θέση της Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27, 32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 69/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκε στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27,
32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 72/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης
Βασιλικής Θάνου. τόµ. Α', σ. 27, 32-34.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 73/23-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ.
Α', σ. 27, 34-36.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της ονοµαστικής µυστικής
ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για την
ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας εκλέγεται ο κ. Νικόλαος Βούτσης. τόµ. Α', σ. 37.
Εναρκτήριος οµιλία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικολάου Βούτση. τόµ. Α', σ. 37-40.
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης,
ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός
Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέ-

48
ων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από
την δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 41-51.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός
Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από την δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 42-51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Α' Αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, για το αξίωµα
του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος, για το αξίωµα του Γ' Αντιπροέδρου η κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, για το αξίωµα του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Νικήτας
Κακλαµάνης, για το αξίωµα του ΣΤ' Αντιπροέδρου ο κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός και για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής
µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου,
ο κ. Ιωάννης Αϊβατίδης δεν εξελέγη, διότι δεν συγκέντρωσε
την απαιτούµενη, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα
της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου εξελέγησαν από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης ο κ.
Κωνσταντίνος Κουκοδήµος και για το αξίωµα του Γραµµατέως της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου εξελέγησαν οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης, Γεώργιος Ψυχογιός και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Γραµµατέως
της Βουλής, ο κ. Νικόλαος Κούζηλος δεν εξελέγη, διότι δεν
συγκέντρωσε την απαιτούµενη πλειοψηφία, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12689/8221 από 6 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, περί συστάσεων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου
και καθορισµού των αρµοδιοτήτων τους: 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) Διαρ-

κής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 87-89.
Ανακοινώνεται ότι, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για την εκλογή του Ζ' Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαµπρούλη, ο αριθµός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων είχε καταχωριστεί αντίστροφα και η ορθή καταχώρηση είναι: Λευκά: 49 ψηφοδέλτια. Άκυρα: 6 ψηφοδέλτια. Θετικά: 229 ψηφοδέλτια.
τόµ. Α', σ. 122.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12965/8316 από
7/10/2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας της Βουλής: 1) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και β) Πολιτισµού και Αθλητισµού, 2) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία
α) Εθνικής Άµυνας και β) Εξωτερικών, 3) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αρµόδια για το Υπουργείο
Οικονοµικών, 4) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Υγείας, 5)
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και γ) Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και 6) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Α', σ. 251-258.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12966/8317/07.10.2015
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
τόµ. Α', σ. 274-276.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 13281/8505 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές Εσωτερικών θεµάτων της Βουλής: Κανονισµού της Βουλής για την
ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 293-296.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 13282/8506 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία
συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής, για την ΙΖ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 297-298.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 13892/8918
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κράτους». τόµ. Α', σ. 387-389.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 13893/8919
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της «Υ-
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ποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων». τόµ. Α', σ. 387, 390-391.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13890/8916, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 392-393.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13891/8917, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας
Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων για την για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 394-395.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14179/9122 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων για
την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ.
599, 600-601.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14180/9123 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α', σ. 599, 602-603.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14255/9181 από 20 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η
προβλεπόµενη από το άρθρο 32Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για
την ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο. τόµ. Α', σ. 599, 604-605.
Απονοµή από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων µε ανάγλυφη τη µορφή του Περικλή, του επιφανέστερου πολιτικού
της κλασικής αρχαιότητας, αναµορφωτή της Αθηναϊκής Δηµοκρατίας και κύριου εκφραστή του Χρυσού Αιώνα, στον
Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Francois Hollande,
ως εκδήλωση τιµής και αναγνώρισης αµοιβαίων αισθηµάτων φιλίας. τόµ. Β', σ. 908.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β')», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ', σ. 2067-2078.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
τροµοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι. τόµ. Δ', σ. 2211.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών και
των θυµάτων του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ', σ. 2230.
Ανακοινώνεται ότι, µε επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση στις 17 Νοεµβρίου του 2015, προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η επανασύσταση της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών. τόµ. Δ', σ. 2231, 2232-2233.

Έγκριση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, από την Ολοµέλεια, για την επανασύσταση
της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, µε
προθεσµία υποβολής της Εκθέσεως της Επιτροπής την 31η
Μαρτίου 2016. τόµ. Δ', σ. 2231.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2014, τόµ. Δ’, σ. 22412255, 2257-2266,
β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, τόµ. Δ’, 22342255, 2267-2277 και
γ) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ζ' Ψηφίσµατος σχετικά µε τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Δ', σ. 2234-2256.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ανακοινώνει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Δ', σ. 2293-2294.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη,
σε αντικατάσταση του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος
παραιτήθηκε. τόµ. Δ', σ. 2319.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, τον Κρατικό Προϋπολογισµό και την εισηγητική αυτού έκθεση του οικονοµικού έτους 2016, καθώς και τον τόµο για τις φορολογικές δαπάνες του 2016.
τόµ. Δ', σ. 2464.
Ανακοινώνεται η κατάθεση των εκθέσεων των γενικών
διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, φορολογικής διοίκησης, τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 58 του ν. 4270/2014, όπως αυτό ισχύει. τόµ. Δ', σ. 2465.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του τόµου που αναφέρεται
στις φορολογικές δαπάνες του 2016 και τις εκθέσεις των
γενικών διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
φορολογικής διοίκησης, τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας και κοινωφελών περιουσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και η δήλωση
που προβλέπεται από το άρθρο 58 του ν. 4270/2014, όπως
αυτό ισχύει). τόµ. Δ', σ. 2465.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από την Αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρία Αντωνίου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την
Τρίτη 24 Νοεµβρίου 2015 η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε το καταστατικό της, τον νέο Πρόεδρό της, τον
Βουλευτή Λασιθίου κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ.
2608-2609.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 17712/11602, από 4 Δεκεµβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών. τόµ. Ε', σ. 3076-3078.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την έγκριση Απόφασης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε την
Παλαιστίνη, παρουσία του Πρόεδρου της Παλαιστίνης κ.
Mahmoud Abbas. τόµ. ΣΤ', σ. 4159-4160.
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Έγκριση της ολοµέλειας της Βουλής, Ειδικής Απόφασης
σχετικά µε την Παλαιστίνη. (δι' εγέρσεως). τόµ. ΣΤ', σ.
4159.
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Ιανουαρίου 2016, σύµφωνα µε την οποία οι επίκαιρες ερωτήσεις που δεν συζητούνται λόγω κωλύµατος Υπουργού, θα επαναπροσδιορίζονται για συζήτηση
αυτοµάτως σε επόµενη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, χωρίς να είναι απαραίτητη, όπως γινόταν µέχρι
τώρα, η επανακατάθεσή τους. Η ως άνω απόφαση δεν θα εφαρµόζεται όταν ο καθ' ύλην αρµόδιος Υπουργός ευρίσκεται στο εξωτερικό. τόµ. Ζ', σ. 4341.
Ειδική Eκδήλωση για την Hµέρα Mνήµης των Ελλήνων
Εβραίων Mαρτύρων και Hρώων του Ολοκαυτώµατος και
τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Η', σ. 5067-5069.
Ανακοινώνεται η παράταση της θητείας των προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου τµήµατος της Βουλής
µέχρι την 30η Απριλίου 2016. τόµ. Η', σ. 5489.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πεσόντων αξιωµατικών του ελικοπτέρου του Πολεµικού Ναυτικού
AGUSTA BELL. τόµ. Η', σ. 5739.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµ. 1740/1295 από 2-2-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α
του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Θ', σ. 5982-5984.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των προσφύγων
και µεταναστών που χάθηκαν. τόµ. Θ', σ. 6153.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, α) στις 1-2-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και β) στις 22-2-2016
ποινική δικογραφία που αφορά τον τέως Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκο
Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 6271.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών Οφειλών, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι την 31η
Μαρτίου του 2016, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου του
2016 τόµ. Θ', σ. 1534654.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του 3ου Μνηµονίου και ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 7429-7434.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)

Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παράγραφος 2, του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
7494-7405.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων ΑΔΕΔΥ κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο
απαιτεί να αποσυρθεί το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΙΑ', σ.
7837-7839.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων:α) "Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου" β)"Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α'/10.4.1997), όπως ισχύει" γ)"Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α'234/27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής περί µισθώσεως από τη
Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των
στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"" και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής, ΦΕΚ Α'163/30.11.1990, "Για τη σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών"".
τόµ. ΙΑ', σ. 7851-7860, 7860-7875.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8457-8524.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας, θα αποτελείται από είκοσι τρία µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµης όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων και κατ' εφαρµογή του
άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία
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για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι σε δύο µήνες από τη
συγκρότησή της. τόµ. ΙΒ', σ. 8523.
Αναφορά στις επισκέψεις των φορέων στο εντευκτήριο
της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 9469, 9470, 9507, 9512.
Τιµητική εκδήλωση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ', σ. 9665-9673.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ', σ. 10016.
Αναφορά στην επέτειο πενήντα χρόνων της δολοφονίας
του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 10235.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51
Α'/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α'/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11825-11865.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών, που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσης της µέχρι την 30η Ιουνίου 2016, ζητεί παράταση της λειτουργίας της έως και
την 1η Αυγούστου 2016, και η έγκριση αυτής. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11867.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ' αριθµ. 9507/6471, από 30
Ιουνίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12184-12186.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
9775/6616/5-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: Σύσταση και συγκρότηση της υποεπιτροπής µε θέµα: «Το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. ΙΖ', σ.
12719-12721.
Εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού της Βουλής, όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 122 Α' /30-6-2016. τόµ. ΙΖ', σ.
12753-12764.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» κ. Σ. Θεοδωράκη, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
προτείνει για το αξίωµα του Αντιπροέδρου της Βουλής τον
Βουλευτή Α' Αθηνών Σπυρίδων Λυκούδη. τόµ. ΙΖ', σ.
12753-12754.
Μυστική ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου της
Βουλής. τόµ. ΙΖ', σ. 12755-12764.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας, ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος της Βουλής στη θέση που
δεν έχει πληρωθεί και επαναπροσδιορίζεται η σειρά των Αντιπροέδρων κατά αντιστοιχία προς τη δύναµη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. τόµ. ΙΖ', σ. 12764.
Ανακοινώνεται ή υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
10330/6926/19-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση «Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για το περιεχόµενο και τις διαδικασίες σύναψης
των διατλαντικών εµπορικών συµφωνιών». τόµ. ΙΖ', σ.
12975-12979.

Αναφορά στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από την
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ', σ. 13029, 13040,
13056, 13061, 13067, 13073, 13075, 13088, 13093.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ', σ. 13029.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ',
σ. 13419-13508.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών» καταθέτει την έκθεσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΗ', σ. 13658.
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 Β' (ΦΕΚ 51Α'/10.4.1997)". τόµ. ΙΗ', σ. 1425514257, 14258.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων από 15-11-1982
(ΦΕΚ 137/Α'/1982) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής)". τόµ. ΙΗ', σ. 14255-14257, 14260-14261.
Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του
άρθρου 3Α' του ν. 3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. τόµ. ΙΗ', σ. 14255-14257, 14262.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Κ', σ. 15341.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
Μικρασιατικής καταστροφής. τόµ. Κ', σ. 15394.
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ώρα
13.30 στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της
Βουλής θα πραγµατοποιηθεί ειδική εκδήλωση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, προς απόδοση τιµής στα µέλη της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής που συµµετείχαν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο του 2016. τόµ. ΚΑ', σ. 16208.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου Διδυµοτείχου. τόµ. ΙΖ', σ. 12923.
Γ
ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και της γαλακτοπαραγωγής. τόµ. ΙΑ', σ. 7712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το καθεστώς της
χρήσης σκόνης γάλακτος στην παρασκευή του ελληνικού
γιαουρτιού. τόµ. ΙΖ', σ. 12933.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για την απόσυρση της κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για το «ελληνικό γιαούρτι». τόµ. ΙΒ', σ.
8904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το καθεστώς της
χρήσης σκόνης γάλακτος στην παρασκευή του ελληνικού
γιαουρτιού. τόµ. ΙΖ', σ. 12933.
ΓΑΛΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».

(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
CAPITAL CONTROLS
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του 3ου Μνηµονίου και ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 7429-7434.
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για τη στέγαση
των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΓ', σ. 10052.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δηµόσια αντιπαράθεση ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. τόµ.
ΣΤ', σ. 3584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλλαγές στη διοίκηση της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. Η', σ. 5639.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το διορισµό Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής. τόµ. ΙΕ', σ. 11245.
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ
Αναφορά στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία
των Ποντίων. τόµ. Β', σ. 1229, 1230, 1231, 1233, 1234,
1278, 1281, 1286, 1288, 1290, 1292, 1300, 1301, 1302,
1303, 1304, 1306, 1308, 1317, 1325, 1324, 1327, 1328,
τόµ. Γ', σ. 1373, 1374, 1375, 1376, 1380, 1381, 1383,
1389, 1397, 1396, 1399, 1407, 1408, 1642, 1643, 1644,
1645, 1646, 1648, 1649, 1651, 1656, 1657, 1658, 1659,
1663, 1665, 1674, 1675, 1677, 1678, 1680, 1683, 1684,
1688.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
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της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 17712/11602, από 4 Δεκεµβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών. τόµ. Ε', σ. 3076-3078.
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση του
κόστους διέλευσης από την Γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». τόµ. ΙΕ', σ. 11253.
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4348, ΦΕΚ: 156 Α' /
26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228., τόµ. Δ', σ. 2234-2238,
2240.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4381, ΦΕΚ:
70 A' / 20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4396, ΦΕΚ: 111 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10059,
10596-10634, 10677-10682.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για την απόσυρση της κοινής υπουργικής από-

φασης περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για το «ελληνικό γιαούρτι». τόµ. ΙΒ', σ.
8904.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
(ΓΕΦ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ) στην πρωτεύουσα του Δήµου
Αριστοτέλη Χαλκιδικής. τόµ. ΙΕ', σ. 11003.
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε θέµα:
«Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι', σ. 6685-6702.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο
δυσµενών οικονοµικών περιουσιακών συνεπειών σε βάρος
οφειλετών στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας σε περίπτωση της µερικής κάλυψης από το ελληνικό Δηµόσιο του
ποσού της µηνιαίας καταβολής του. τόµ. Ε', σ. 3259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων µε το νόµισµα του ελβετικού
φράγκου. τόµ. Θ', σ. 5896.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αποπληρωµή δανείων από την ΑΤΕ µέσω «balloon
payment». τόµ. Γ', σ. 1358.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ.
Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Δ', σ. 2109, τόµ. ΙΖ', σ. 1283312867.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4354, ΦΕΚ: 176
A' / 16.12.2015). τόµ. ΣΤ', σ. 3555, 3623-3751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Η', σ. 5694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων µε το νόµισµα του ελβετικού
φράγκου. τόµ. Θ', σ. 5896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. τόµ. ΙΓ', σ. 9946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εναρµόνιση των διαδικασιών αποπληρωµής
δανείων τρίτεκνων οικογενειών του ιδιωτικού τοµέα µε τις
τρίτεκνες οικογένειες του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12945.
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ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την άρση αρνητικών συνεπειών του άρθρου 78 του ν.
4146/2013 και την πορεία ελέγχων για υποθέσεις διαφθοράς. τόµ. Δ', σ. 2630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα δάνεια των κοµµάτων και τις λίστες µεγαλοκαταθετών
στο εξωτερικό. τόµ. Η', σ. 5677.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παράγραφος 2, του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
7494-7405.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8457-8524.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας, θα αποτελείται από είκοσι τρία µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµης όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων και κατ' εφαρµογή του
άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία
για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι σε δύο µήνες από τη
συγκρότησή της. τόµ. ΙΒ', σ. 8523.
Έγκριση τρίµηνης παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιο-

κτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά το
άρθρο 144 και του Κανονισµού της Βουλής, για την οποία
η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής
του πορίσµατος της δύο µήνες από της συγκροτήσεώς της
και η οποία λήγει στις 19 Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11066.
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8457-8524.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας, θα αποτελείται από είκοσι τρία µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµης όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων και κατ' εφαρµογή του
άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία
για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι σε δύο µήνες από τη
συγκρότησή της. τόµ. ΙΒ', σ. 8523.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την καταγγελία για «κακοδιαχείριση» στο Δήµο Κεφαλλονιάς. τόµ.
Κ', σ. 15284.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4346, ΦΕΚ:
152 A' / 20.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2231, 2279-2411.
ΔΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προστασία του Δάσους των Αγίων Θεοδώρων, στην τοπική κοινότητα Ραψάνης, δηµοτική ενότητα Κάτω Ολύµπου του Δήµου Τεµπών.
τόµ. Η', σ. 5470.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. τόµ. Ι', σ. 6924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προετοιµασία για
την αντιµετώπιση των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές.
τόµ. ΙΓ', σ. 9948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σύστηµα προστασίας του Σέιχ Σου. τόµ. ΙΘ', σ. 14602.
ΔΑΣΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΔΑ.Σ.Ο.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4423, ΦΕΚ: 182
Α' / 27.09.2016). τόµ. Κ', σ. 15160, τόµ. ΚΑ', σ. 1597216023.
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποδέσµευση κονδυλίων για την πρόληψη
των πυρκαγιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σύστηµα προστασίας του Σέιχ Σου. τόµ. ΙΘ', σ. 14602.
ΔΕΝΤΡΑ-ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Λάρισας για την παραγωγή τους που καταστράφηκε από πρόσφατο παγετό. τόµ. ΙΔ', σ. 10545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καθυστέρηση της
έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν.
4280/2014 (ΦΕΚ:159Α'), µε συνέπεια την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων στους αγρότες που έχουν τη χρήση των
καστανοτεµαχίων ή σε όσους επιθυµούν να ασκήσουν το
σχετικό δικαίωµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10550.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την µετακύλιση της αρµοδιότητας των προνοιακών επιδοµάτων
και βοηθηµάτων στους δήµους. τόµ. Δ', σ. 2054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθιέρωση του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της τιµής των οικοπέδων στην
4η Πολεοδοµική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήµου Μαραθώνα. τόµ. ΣΤ', σ. 3587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία του Δήµου Σαρωνικού. τόµ. ΣΤ', σ. 4114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση µίσθωσης ακινήτου του Δήµου Σαρωνικού στην εταιρεία
"VODAFONE ΑΕ". τόµ. Ζ', σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προ-

βλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη λειτουργία όλων των
κοινωνικών δοµών και άλλων υπηρεσιών των δήµων όλης
της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εξαίρεση του Δήµου Βόλου από το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. ΙΒ', σ. 8542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επείγουσα κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και µεταναστών που φιλοξενούνται στους Δήµους Καβάλας και
Παγγαίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα στον Δήµο Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ', σ. 9023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό των Δήµων κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων από το πρόγραµµα "Κέντρα Κοινότητας".
τόµ. ΙΒ', σ. 9029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλους
τους δήµους της χώρας. τόµ. ΙΓ', σ. 9112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις καταγγελίες για χρήση των υπηρεσιών του Δήµου Σαρωνικού,
για τις προεκλογικές ανάγκες υποψηφίου Προέδρου της
Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ', σ.
9706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη
διόρθωση των διοικητικών ορίων της νησίδας « Άγιος Γεώργιος» και την υπαγωγή της στον Δήµο Ύδρας. τόµ. ΙΕ',
σ. 11612.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση
των πληγέντων στο Δήµο Ιεράπετρας από την καταστροφική πυρκαγιά και την κήρυξη της περιοχής ως πυρόπληκτης.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού προκειµένου να λειτουργήσουν από τον Σεπτέµβρη οι πέντε έτοιµες σχολικές µονάδες
στον Δήµο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΖ', σ. 12942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων για τους συµβασιούχους στην Υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ', σ.
15282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την καταγγελία για «κακοδιαχείριση» στο Δήµο Κεφαλλονιάς. τόµ.
Κ', σ. 15284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό από το νέο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας Δήµων και Ανέργων από ολόκληρες περιφέρειες. τόµ. Κ', σ. 15452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υ-
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ποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Αρριανών
του Νοµού Ροδόπης. τόµ. ΚΑ', σ. 16313.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναφορά στην 15η Σεπτεµβρίου, Διεθνή Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. Κ', σ. 15385.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών εκκίνησης για
τις δηµοπρασίες παραχώρησης παραλιών στην Κω. τόµ.
ΙΔ', σ. 10540.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ.
9950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη νέα καθυστέρηση στην κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι
Κρήτης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11815.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4369, ΦΕΚ: 33 A' / 27.02.2016).
τόµ. Η', σ. 5489, τόµ. Θ', σ. 6273-6305, 6324-6425.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
(Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την επαναπόδοση εξορυχθέντων εδαφών από την "ΔΕΗ Α.Ε.". τόµ. ΙΒ', σ.
9021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προαναγγελία
τραγικών εξελίξεων στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. τόµ. ΙΗ', σ. 13853.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
(Δ.Ε.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την υλοποίηση των
σχεδίων της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου για την τροφοδοσία της Πάτρας µε φυσικό αέριο. τόµ. Η', σ. 5595.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,σχετικά µε τη συντήρηση του παράκτιου αναχώµατος στις εκβολές των ποταµών Αξιού και Γαλλικού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση
στον Δήµο Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ', σ. 15465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. τόµ. ΚΑ', σ. 16308.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης
Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) για
τον έλεγχο του καπνού. τόµ. Ζ', σ. 4932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας
της δηµόσιας υγείας και την άµεση στελέχωση µε µόνιµο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των µονάδων υγείας στα νησιά των Φούρνων. τόµ. Θ', σ. 5978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη υγειονοµικού ελέγχου των µεταναστών και των προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα µας.
τόµ. Ι', σ. 7113.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. (Επερωτώντες: Ο Γενικός Γραµµατέας
του Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ. Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάρρευση της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΖ', σ.
12708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής στην προάσπιση της υγείας των πολιτών. τόµ. Κ', σ. 15176.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά των δηµόσιων υπηρεσιών
στο Καπνεργοστάσιο "ΚΕΡΑΝΗΣ" στου Ρέντη. τόµ. Ι', σ.
6768.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δηµοσίευµα του περιοδικού «Επίκαιρα» µε θέµα τη συµµετοχή Παπασταύρου στο Διοικητικό
Συµβούλιο της νοµίµου εταιρείας "MG Capital Advisors
Α.Ε." της κ. Μαρέβα Γκραµπόφσκι-Μητσοτάκη. τόµ. Ι', σ.
6666.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας
των νησιών των Φούρνων Ικαρίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12827.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση
και την εθνική επικοινωνιακή πολιτική. τόµ. Δ', σ. 2192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την «προνοµιακή προβολή συγκεκριµένων Βουλευτών και δηµοσιογράφων από τα ιδιωτικά και
κρατικά κανάλια». τόµ. ΙΕ', σ. 11610.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4337, ΦΕΚ: 129 Α' / 17.10.2015). τόµ. Α', σ.
293, 299-379, 381-540.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτι-
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κών µεταρρυθµίσεων". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4337, ΦΕΚ: 129 Α' / 17.10.2015). τόµ. Α', σ.
293, 299-379, 381-540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4346, ΦΕΚ:
152 A' / 20.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2231, 2279-2411.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4354, ΦΕΚ: 176
A' / 16.12.2015). τόµ. ΣΤ', σ. 3555, 3623-3751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4389, ΦΕΚ:
94 A' / 27.05.2016). τόµ. ΙΓ', σ. 10007, τόµ. ΙΔ', σ. 1005910181, 10183-10356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρεωκοπία της χώρας και την δηµοσιονοµική εκτροπή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12664.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στο νοσοκοµείο και γενικότερα στο
δηµόσιο τοµέα υγείας στη Λέσβο. τόµ. ΙΒ', σ. 8436.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αµερόληπτη
διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Ι', σ. 6922.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τον τερµατισµό λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου και την ανάσχεση της
πολιτιστικής δραστηριότητας σε µια ευαίσθητη περιοχή της
Ελλάδας. τόµ. Ι', σ. 6662.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καταβολή οφειλών προς τους Δήµους από πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων,
λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτοµίας εκτάσεων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. τόµ. Θ', σ. 5948.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά α) µε την αναγνώριση των
σκοπιανών διαβατηρίων που φέρουν το όνοµα "Μακεδονία" και β) µε τη θωράκιση διαβατηρίων µε την ένδειξη
"Μακεδονία". τόµ. ΚΑ', σ. 16303.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την πριµοδότηση µουσουλµάνων της Θράκης σε προκηρύξεις
πρόσληψης υγειονοµικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. τόµ. Η', σ. 5147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη «διαφαινόµενη παρέµβαση του Υπουργείου
στους διαγωνισµούς επιλογής 100 ιατρών και 400 νοσηλευτών». τόµ. ΙΕ', σ. 11550.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επίθεση σε συνταξιούχους διαδηλωτές µε χηµικά και ξυλοδαρµούς στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ. 4489.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι, µε επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση στις 17 Νοεµβρίου του 2015, προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η επανασύσταση της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών. τόµ. Δ', σ. 2231, 2232-2233.
Έγκριση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, από την Ολοµέλεια, για την επανασύσταση
της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, µε
προθεσµία υποβολής της Εκθέσεως της Επιτροπής την 31η
Μαρτίου 2016. τόµ. Δ', σ. 2231.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 17712/11602, από 4 Δεκεµβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών. τόµ. Ε', σ. 3076-3078.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών Οφειλών, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι την 31η
Μαρτίου του 2016, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου του
2016 τόµ. Θ', σ. 1534654.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών, που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσης της µέχρι την 30η Ιουνίου 2016, ζητεί παράταση της λειτουργίας της έως και
την 1η Αυγούστου 2016, και η έγκριση αυτής. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11867.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών» καταθέτει την έκθεσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΗ', σ. 13658.
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4337, ΦΕΚ: 129 Α' / 17.10.2015). τόµ. Α', σ.
293, 299-379, 381-540.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12689/8221 από 6 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, περί συστάσεων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου
και καθορισµού των αρµοδιοτήτων τους: 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. Α', σ. 87-89.
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Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12965/8316 από
7/10/2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας της Βουλής: 1) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και β) Πολιτισµού και Αθλητισµού, 2) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία
α) Εθνικής Άµυνας και β) Εξωτερικών, 3) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αρµόδια για το Υπουργείο
Οικονοµικών, 4) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Υγείας, 5)
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και γ) Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και 6) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Α', σ. 251-258.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 13893/8919
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της «Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων». τόµ. Α', σ. 387, 390-391.
Ανακοινώνεται η απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση σχετικά µε τη Σύσταση και Συγκρότηση
Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Δ', σ. 2485-2487.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
9775/6616/5-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικολάου Βούτση: Σύσταση και συγκρότηση της υποεπιτροπής µε θέµα: «Το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. ΙΖ', σ.
12719-12721.

µε την άρση αρνητικών συνεπειών του άρθρου 78 του ν.
4146/2013 και την πορεία ελέγχων για υποθέσεις διαφθοράς. τόµ. Δ', σ. 2630.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". Επερωτώντες: Δεκαπέντε
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων). τόµ. ΣΤ', σ. 4135.
Αίτηµα του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, για τη διενέργεια
προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή, µε θέµα τη
διαπλοκή και τη διαφθορά και την επιρροή τους στο θεσµικό και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή
τους. τόµ. ΚΑ', σ. 16243-16244.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών
2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών
2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4378, ΦΕΚ: 55 Α' / 05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774,
7445-7471.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4341, ΦΕΚ: 142 A' / 06.11.2015).
τόµ. Β', σ. 824, 1229-1234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4349, ΦΕΚ: 157 Α' / 26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ.
Δ', σ. 2234-2238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µε-

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών
2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών
2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4378, ΦΕΚ: 55 Α' / 05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774,
7445-7471.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την δωρεάν παραχώρηση τεµαχίου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του
Δήµου Παύλου Μελά για ανέγερση του 5ου Δηµοτικού Σχολείου και του 7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
τόµ. ΙΕ', σ. 11022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού προκειµένου να λειτουργήσουν από τον Σεπτέµβρη οι πέντε έτοιµες σχολικές µονάδες
στον Δήµο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΖ', σ. 12942.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάλυση ή
µεταφορά των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Αγρινίου
στην Πάτρα διαµέσου της µετακίνησης µελών ΔΕΠ. τόµ.
Θ', σ. 6500.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µείωση δόσεων στα δίδακτρα φοίτησης των φοιτητών του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστηµίου για το ακαδηµαϊκό έτος 20162017. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11813, 11814.
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λών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4348, ΦΕΚ: 156 Α' /
26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2234-2238,
2240.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου και του
Πρακτικού Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4347, ΦΕΚ: 155 A' / 26.11.2015). τόµ.
Δ', σ. 2234-2238, 2239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο
στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί µε το ν. 3017/2002
(Α' 117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4345, ΦΕΚ: 148 Α' / 17.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ.
Δ', σ. 2080, 2165-2170.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4353, ΦΕΚ: 173 A' /
14.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2206, τόµ. Ε', σ. 3263-3268.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κύρωση Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4359, ΦΕΚ: 5 A' / 20.01.2016). τόµ. Δ', σ.
2614, τόµ. Ζ', σ. 4394-4396.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την
προµήθεια Αµυντικού Υλικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4358, ΦΕΚ: 4 A' / 20.01.2016). τόµ.
ΣΤ', σ. 3817, τόµ. Ζ', σ. 4356-4357.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά,
δι' ανταλλαγής ρηµατικών διανακοινώσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4357,
ΦΕΚ: 3 A' / 19.01.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4200, τόµ. Ζ', σ.
4519-4530, 4543-4558.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4363, ΦΕΚ: 12 A' /
01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, 4964-4967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4367, ΦΕΚ: 19 Α' /
15.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, τόµ. Η', σ. 5739-5809.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία
προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

λόγω αλλαγής του επισπεύδοντος Υπουργείου). τόµ. Ζ', σ.
4509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4362, ΦΕΚ: 11 A'
/ 01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4519, 4987-4988.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
Εµπορίας Όπλων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4365, ΦΕΚ: 16 Α' / 12.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4546,
τόµ. Η', σ. 5490-5492.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4963.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4371,
ΦΕΚ: 40 Α' / 11.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6673, 6704-6714.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4372, ΦΕΚ:
45 A' / 28.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6704, 6975-6977.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου της Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής
και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4376, ΦΕΚ: 53 A' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7184.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας για την Αµοιβαία Προστασία
Διαβαθµισµένων Στρατιωτικών Πληροφοριών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4377, ΦΕΚ: 54 Α' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7183, 7190.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας
Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4379, ΦΕΚ: 63 Α' / 12.04.2016). τόµ.
ΙΑ', σ. 7506, 7740-7753.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Κυβέρνησης του Κράτους
του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4382, ΦΕΚ: 71 A' /
20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 76977877-7917, 8096-8097.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4381, ΦΕΚ:
70 A' / 20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
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µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4383, ΦΕΚ: 72 A' /20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7697, 7877-7917, 8011-8012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4380, ΦΕΚ:
66 Α' / 15.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 82718272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου:.4385, ΦΕΚ: 79 A' / 27.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7885, τόµ. ΙΒ', σ. 9077-9079.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία
στον τοµέα των Θαλάσσιων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4391,
ΦΕΚ: 97 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ.
9979-9995.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4388, ΦΕΚ: 93 A' /
27.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ. 9901-9920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ' αυτήν Δηλώσεις και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4390, ΦΕΚ: 96 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 9077,
τόµ. ΙΓ', σ. 9901-9920, 9922.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4392, ΦΕΚ: 100 Α' / 31.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ.
9077, τόµ. ΙΔ', σ. 10483-10491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4395, ΦΕΚ: 110 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10059, 10596-10634, 10660-10661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την

προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4396, ΦΕΚ: 111 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10059,
10596-10634, 10677-10682.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4394, ΦΕΚ: 109 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10060, 10596-10634, 10668-10669.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4397, ΦΕΚ: 115 A' / 13.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10560, 10716-10764, 10788.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά
µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4398, ΦΕΚ: 116 A' /
13.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
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της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, σχετικά µε Συνεργασία
στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4401, ΦΕΚ: 120 A' / 29.06.2016).
τόµ. ΙΔ', σ. 10723, τόµ. ΙΕ', σ. 11645-11658, 11677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ATHENA
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέρχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4400, ΦΕΚ: 119 A' / 29.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10723, τόµ.
ΙΕ', σ. 11646-11658, 11689.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4402, ΦΕΚ: 121 A' / 29.06.2016). τόµ.
ΙΔ', σ. 10723, τόµ. ΙΕ', σ. 11645-11659.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης
του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των
ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4405,
ΦΕΚ: 129 A' / 13.07.2016). τόµ. ΙΕ', σ. 11111, τόµ. ΙΖ', σ.
12716-12741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12815, τόµ.
ΙΗ', σ. 13619-13685.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου
Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4418, ΦΕΚ: 172 Α' / 14.09.2016). τόµ.
ΙΗ', σ. 13819, τόµ. Κ', σ. 15155-15160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της
Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε το
ν.4345/2015 (Α'148), στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το
ν.3017/2002 (Α'117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4417, ΦΕΚ: 171 Α' / 14.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. Κ', σ. 15135-15137.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυ-

βέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4421, ΦΕΚ: 179 Α' / 26.09.2016). τόµ.
Κ', σ. 15183, 15326-15329.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων
Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για
συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4424, ΦΕΚ: 183 Α' / 27.09.2016). τόµ. Κ', σ.
15183, 15469-15476.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4420, ΦΕΚ: 175 Α' /
20.09.2016). τόµ. Κ', σ. 15183, 15339-15347.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint
Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη
του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού". (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15183.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση-πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή». (Κατάθεση).
τόµ. Κ', σ. 15469.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ.
16077.
ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη αλλαγής του Οικογενειακού Δικαίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12143.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών
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Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι', σ. 7119-7171.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. (Επερωτώντες: Εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΕ', σ. 11619-11644.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε ζητήµατα ασφαλείας στο συγκρότηµα Δικαστηρίων της Πρώην
Σχολής Ευελπίδων. τόµ. ΙΖ', σ. 12816.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την «καταδίκη της Ελληνικής Δηµοκρατίας από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για υπερβάσεις του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών». τόµ. Ζ', σ. 4710.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό που «όπως
είναι διατυπωµένο ουσιαστικά οδηγεί στην έξοδο του µαχόµενου δικηγόρου από το επάγγελµα». τόµ. Η', σ. 5589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την Επιτροπή Αξιολόγησης και την Επιτροπή Επάρκειας
των άρθρων 15 και 16 του Κώδικα περί Δικηγόρων και την
υπέρµετρη καθυστέρηση εγγραφής στα µητρώα ασκούµενων πτυχιούχων Νοµικής που έχουν αναγνώριση αντιστοιχίας πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ. τόµ. Θ', σ. 6487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 και την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΒ', σ. 8530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις οικονοµικές συνέπειες από τη δικονοµική απραξία.
τόµ. ΙΕ', σ. 11617.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενεργοποίηση µονάδας εσωτερικού ελέγχου
του Υπουργείου Υγείας και τα κριτήρια επιλογής διοικητών
- υποδιοικητών των νοσοκοµείων από την επιτροπή αξιολόγησης. τόµ. Ζ', σ. 4540.
Ε
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα - Ενίσχυση Κοινωνικής Προστασίας και
Ένταξης». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης (ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ) κ. Φώφη Γεννηµατά και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5490.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης, Ασφάλισης, σχετικά α) µε το πιλοτικό
πρόγραµµα "εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα (ΕΚΕ)" και β)
µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΙΓ', σ. 10053.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12815, τόµ.
ΙΗ', σ. 13619-13685.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον Δήµο Αχαρνών.
τόµ. Β', σ. 1104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο Ζεφύρι Αττικής. τόµ.
Η', σ. 5678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις "εγκληµατικές και τροµοκρατικές οργανώσεις που δρουν ανενόχλητες στο κεντρικότερο σηµείο της πρωτεύουσας".
τόµ. ΙΘ', σ. 14599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αύξηση της παραβατικότητας µε θύµα τους πολίτες. τόµ. Κ', σ.
15416.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". (Επερωτώντες: Δεκαεπτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
ΚΑ', σ. 16057-16076.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ των εθελοντικών οργανισµών. τόµ.
ΚΑ', σ. 16047.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τέλεση του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 10.
Απονοµή από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, Χρυσού Μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων µε ανάγλυφη τη µορφή του Περικλή, του επιφανέστερου πολιτικού
της κλασικής αρχαιότητας, αναµορφωτή της Αθηναϊκής Δηµοκρατίας και κύριου εκφραστή του Χρυσού Αιώνα, στον
Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Francois Hollande,
ως εκδήλωση τιµής και αναγνώρισης αµοιβαίων αισθηµάτων φιλίας. τόµ. Β', σ. 908.
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ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Β.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις διαδικασίες µετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). τόµ. ΙΖ', σ. 12930.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ
Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4339, ΦΕΚ:
133 Α' / 29.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, τόµ. Β', σ. 817-904,
909-1035.
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ε.Υ.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις αρρυθµίες στη λειτουργία της ΕΥΠ και την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των υπαλλήλων της. τόµ. ΙΓ', σ. 9131.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την "προβολή από το Εθνικό Θέατρο µε κρατικά χρήµατα των ιδεών ενός τροµοκράτη". τόµ. Η', σ. 5578.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΚΑΒ.
τόµ. Ζ', σ. 4537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη ολοκλήρωσης του διαγωνισµού που
ξεκίνησε από το 2007 για την προµήθεια νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ι', σ. 6671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εγκατάσταση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο
Κέντρο Υγείας Ραφήνας. τόµ. ΙΒ', σ. 8441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ στην ορεινή Αχαΐα. τόµ.
ΙΕ', σ. 11557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δηµιουργία νέων Τοµέων ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. τόµ. ΙΗ', σ. 13871.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά α) µε την κατάσταση στο Γενικό Κρατικό
Νίκαιας και β) µε τις ελλείψεις και τα προβλήµατα του στόλου του ΕΚΑΒ. τόµ. ΙΗ', σ. 13887, 13888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη στελέχωση του ΕΚΑΒ στο Νοµό Λάρισας και
τη δηµιουργία τοµέων ΕΚΑΒ σε Κέντρα Υγείας του νοµού
Λάρισας. τόµ. ΙΗ', σ. 13890.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για ανάθεση του ρόλου της αρµόδιας αρχής για

τη µέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών της κλωστικής κάνναβης, στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου
Βάµβακος. τόµ. ΙΖ', σ. 12874.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4369, ΦΕΚ: 33 A' / 27.02.2016).
τόµ. Η', σ. 5489, τόµ. Θ', σ. 6273-6305, 6324-6425.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαχείριση
της χρηµατοδότησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ από τις προηγούµενες
διοικήσεις του Ιδρύµατος. τόµ. Θ', σ. 6498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσαρά
και την καθυστέρηση ολοκλήρωσής του. τόµ. Θ', σ. 6529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που βρίσκονται «σε
κίνδυνο». τόµ. ΙΓ', σ. 9944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον αποκλεισµό του Νοσοκοµείου Βόλου από το
πρόγραµµα ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 13875.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A' / 24.12.2015). τόµ. Ε',
σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Ε.Σ.Ρ)
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό 144/4
18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι' ανταλλαγής ρηµατικών διανακοινώσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 4519, 4520, 4521, 4522, 4523,
4524, 4526, 4527, 4528, 4529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). τόµ. Η', σ. 5582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). τόµ. Θ', σ. 5998.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την Ανώνυµη
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Εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ). τόµ. Ι',
σ. 6679.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τoν Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες:
Οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος
"Το Ποτάµι" κ.κ. Κ. Μπαργιώτας, Γ. Αµυράς, Ιλχάν Αχµέτ,
Σ. Δανέλλης, Θ. Θεοχάρης, Σ. Λυκούδης, Α. Μάρκου, Γ.
Μαυρωτάς, Ι. Φωτήλας και Γ. Ψαριανός). (Συζήτηση). τόµ.
Ζ', σ. 4934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη των κενών κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΕΣΥ. τόµ. Η', σ. 5485.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. ΚΑ', σ. 1633216366.
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή πρόβλεψης του ν. 4162/2013 για
τη δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών «Εθνικός
Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ)».
τόµ. Η', σ. 5584.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων «αυτόµατης επιστροφής» (clawback) και «ποσού επιστροφής» (rebate) στις δαπάνες ιδιωτικών παρόχων του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014.
τόµ. Η', σ. 5477.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την
Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009 για τη χρήση της
πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της
Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών
προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4410, ΦΕΚ: 141 Α' / 03.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12833,
τόµ. ΙΗ', σ. 13511-13590.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14179/9122 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων για

την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ.
599, 600-601.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14180/9123 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α', σ. 599, 602-603.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14255/9181 από 20 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η
προβλεπόµενη από το άρθρο 32Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για
την ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο. τόµ. Α', σ. 599, 604-605.
Ανακοινώνεται ή υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου
10330/6926/19-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση «Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για το περιεχόµενο και τις διαδικασίες σύναψης
των διατλαντικών εµπορικών συµφωνιών». τόµ. ΙΖ', σ.
12975-12979.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµ. 1740/1295 από 2-2-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α
του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Θ', σ. 5982-5984.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12966/8317/07.10.2015
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
τόµ. Α', σ. 274-276.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13890/8916, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 392-393.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13891/8917, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας
Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων για την για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 394-395.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 15233/9828/2.11.2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε
την οποία συστήθηκαν και 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 Α-
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τόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για την Α' Σύνοδο της
ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1216-1220.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ' αριθµ. 9507/6471, από 30
Ιουνίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12184-12186.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Εκλογή Προέδρου της Βουλής για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτική Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 2340.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 23-26, 37.
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης,
ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός
Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από
την δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 41-51.
Ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Α', σ. 53-64.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 65-165.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 167291.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, την οποία παρέστη και απευθύνθηκε στο Σώµα ο Πρόεδρος της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Francois Hollande. τόµ. Β', σ.
905-908.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β')», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ', σ. 2067-2078.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Δ', σ. 2211-2230.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2014, τόµ. Δ’, σ. 22412255, 2257-2266,
β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, τόµ. Δ’, σ.
2234-2255, 2267-2277 και

γ) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ζ' Ψηφίσµατος σχετικά µε τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Δ', σ. 2234-2256.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Νικολάου Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε', σ. 3282-3497.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικήτα Κακλαµάνη, Ανδρέα Κατσανιώτη και Νικολάου
Φίλη. τόµ. ΣΤ', σ. 3830-3836, 3838-4050.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την έγκριση Απόφασης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε την
Παλαιστίνη, παρουσία του Πρόεδρου της Παλαιστίνης κ.
Mahmoud Abbas. τόµ. ΣΤ', σ. 4159-4160.
Οµιλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της
Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου. τόµ. Ζ', σ.
4718-4721.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δηµητρίου Εµµανουηλίδη και Ηλία Παναγιώταρου. τόµ. Ζ', σ. 4721-4922.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού
συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 5017-5058.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε θέµα:
«Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι', σ. 6685-6702.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι', σ. 7119-7171.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γεωργίου Σταθάκη και Παύλου Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7221-7420.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων:α) "Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου" β)"Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α'/10.4.1997), όπως ισχύει" γ)"Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α'234/27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής περί µισθώσεως από τη
Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των
στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"" και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής, ΦΕΚ Α'163/30.11.1990, "Για τη σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών"".
τόµ. ΙΑ', σ. 7851-7860, 7860-7875.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-
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δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8457-8524.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Ιωάννη Δέδε και Ιωάννη
Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 8547-8760.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων,
σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ', σ. 87638808.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου
και Ιωάννη Λαγού (µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα
και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ', σ. 9709-9898.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΓ', σ. 10007-10016.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Τριαντάφυλλου Μηταφίδη, Χρήστου Μπγιάλα,
Παύλου Πολάκη και Νικολάου Μίχου. τόµ. ΙΕ', σ. 1135711365, 11367-11548.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51
Α'/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α'/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11825-11865.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1192712136.
Εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού της Βουλής, όπως τρο-

ποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 122 Α' /30-6-2016. τόµ. ΙΖ', σ.
12753-12764.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ',
σ. 13419-13508.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
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 Β' (ΦΕΚ 51Α'/10.4.1997)". τόµ. ΙΗ', σ. 1425514257, 14258.
Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του
άρθρου 3Α' του ν. 3213/2003 - Κανονισµός Λειτουργίας
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. τόµ. ΙΗ', σ. 14255-14257, 14262.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Μίχου και Ιωάννη Λαγού -µία δικογραφία- και κ. Παναγιώτη Καµµένου. τόµ. ΙΘ', σ. 1471614730, 14732-14933.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62
του Συντάγµατος και 43 Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ. Κ', σ.
15406-15408.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ.
Κ', σ. 15487-15698.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων,
σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ', σ. 16208-16256.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, την οποία παρέστη και απευθύνθηκε στο Σώµα ο Πρόεδρος της
Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Francois Hollande. τόµ. Β', σ.
905-908.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερω-
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µένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Δ', σ. 2211-2230.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την έγκριση Απόφασης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε την
Παλαιστίνη, παρουσία του Πρόεδρου της Παλαιστίνης κ.
Mahmoud Abbas. τόµ. ΣΤ', σ. 4159-4160.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, µε θέµα:
«Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι', σ. 6685-6702.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΓ', σ. 10007-10016.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για επανεξέταση της επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
κρασί. τόµ. Ζ', σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα εφαρµογής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στους οίνους. τόµ. Ζ', σ. 5012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στις τιµές
αγαθών και υπηρεσιών από τη σχεδιαζόµενη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ιδιαίτερα του ειδικού φόρου
πετρελαίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης. τόµ. ΙΒ',
σ. 8528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό των όρων και των
διαδικασιών απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
των προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή ξυδιού.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ)
στο κρασί. τόµ. ΙΘ', σ. 14651.
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το
Παράρτηµα II της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε µε την
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση
του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση
της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων
που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τα προϊόντα καπνού,
καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4419, ΦΕΚ: 174 Α' /
20.09.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12944, τόµ. Κ', σ. 15183-15277.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις
στην εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου εξαιτίας της εισαγω-

γής αφορολόγητου ελαιόλαδου από την Τυνησία. τόµ. ΙΑ',
σ. 7715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αθρόα εισαγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΓ', σ. 10045.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος της µεσαίας τάξης. τόµ. ΙΑ', σ. 7843.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την «υπονόµευση και τις προβοκάτσιες σε ειρηνικές πολιτικές εκδηλώσεις και σε συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας Ελλήνων πολιτών». τόµ. ΙΓ', σ. 9130.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
τρόπο διενέργειας βουλευτικών εκλογών µε λίστα ή µε
σταυρό προτίµησης σε περίπτωση που αυτές πραγµατοποιηθούν εντός δεκαοκταµήνου από τις τελευταίες διεξαχθείσες
εκλογές. τόµ. Ζ', σ. 4385.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: « Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις Βουλευτικές Εκλογές του Απόδηµου Ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται στην αλλοδαπή». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης,
ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός
Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από
την δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 41-51.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός
Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέ-
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ως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από την δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 42-51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Α' Αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, για το αξίωµα
του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος, για το αξίωµα του Γ' Αντιπροέδρου η κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, για το αξίωµα του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Νικήτας
Κακλαµάνης, για το αξίωµα του ΣΤ' Αντιπροέδρου ο κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός και για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής
µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου,
ο κ. Ιωάννης Αϊβατίδης δεν εξελέγη, διότι δεν συγκέντρωσε
την απαιτούµενη, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για την εκλογή του Ζ' Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαµπρούλη, ο αριθµός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων είχε καταχωριστεί αντίστροφα και η ορθή καταχώρηση είναι: Λευκά: 49 ψηφοδέλτια. Άκυρα: 6 ψηφοδέλτια. Θετικά: 229 ψηφοδέλτια.
τόµ. Α', σ. 122.
Εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού της Βουλής, όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 122 Α' /30-6-2016. τόµ. ΙΖ', σ.
12753-12764.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» κ. Σ. Θεοδωράκη, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
προτείνει για το αξίωµα του Αντιπροέδρου της Βουλής τον
Βουλευτή Α' Αθηνών Σπυρίδων Λυκούδη. τόµ. ΙΖ', σ.
12753-12754.
Μυστική ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου της
Βουλής. τόµ. ΙΖ', σ. 12755-12764.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας, ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος της Βουλής στη θέση που
δεν έχει πληρωθεί και επαναπροσδιορίζεται η σειρά των Αντιπροέδρων κατά αντιστοιχία προς τη δύναµη των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. τόµ. ΙΖ', σ. 12764.
ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης,
ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός
Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από
την δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 41-51.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική

Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός
Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από την δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 42-51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα
της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου εξελέγησαν από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης ο κ.
Κωνσταντίνος Κουκοδήµος και για το αξίωµα του Γραµµατέως της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου εξελέγησαν οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης, Γεώργιος Ψυχογιός και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Γραµµατέως
της Βουλής, ο κ. Νικόλαος Κούζηλος δεν εξελέγη, διότι δεν
συγκέντρωσε την απαιτούµενη πλειοψηφία, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Α', σ. 51.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης,
ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από
την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων
από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός
Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από
την δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 41-51.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός
Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από την δεύτερη σε
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δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 42-51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Α' Αντιπροέδρου εξελέγη ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, για το αξίωµα
του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος, για το αξίωµα του Γ' Αντιπροέδρου η κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, για το αξίωµα του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Νικήτας
Κακλαµάνης, για το αξίωµα του ΣΤ' Αντιπροέδρου ο κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός και για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου ο κ. Γεώργιος Λαµπρούλης. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής
µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου,
ο κ. Ιωάννης Αϊβατίδης δεν εξελέγη, διότι δεν συγκέντρωσε
την απαιτούµενη, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα
της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου εξελέγησαν από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης ο κ.
Κωνσταντίνος Κουκοδήµος και για το αξίωµα του Γραµµατέως της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου εξελέγησαν οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης, Γεώργιος Ψυχογιός και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Γραµµατέως
της Βουλής, ο κ. Νικόλαος Κούζηλος δεν εξελέγη, διότι δεν
συγκέντρωσε την απαιτούµενη πλειοψηφία, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής. τόµ. Α', σ. 51.
Ανακοινώνεται ότι, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας για την εκλογή του Ζ' Αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαµπρούλη, ο αριθµός των λευκών και των άκυρων ψηφοδελτίων είχε καταχωριστεί αντίστροφα και η ορθή καταχώρηση είναι: Λευκά: 49 ψηφοδέλτια. Άκυρα: 6 ψηφοδέλτια. Θετικά: 229 ψηφοδέλτια.
τόµ. Α', σ. 122.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή Προέδρου της Βουλής για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτική Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 2340.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 23-26, 37.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της ονοµαστικής µυστικής
ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για την
ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας εκλέγεται ο κ. Νικόλαος Βούτσης. τόµ. Α', σ. 37.
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
τρόπο διενέργειας βουλευτικών εκλογών µε λίστα ή µε
σταυρό προτίµησης σε περίπτωση που αυτές πραγµατοποιηθούν εντός δεκαοκταµήνου από τις τελευταίες διεξαχθείσες
εκλογές. τόµ. Ζ', σ. 4385.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες δια-

τάξεις περί εκλογής Βουλευτών". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4406, ΦΕΚ: 133 Α' / 26.07.2016).
τόµ. ΙΖ', σ. 12719, 12981-13028, 13029-13108, 1319713253.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: « Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις Βουλευτικές Εκλογές του Απόδηµου Ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται στην αλλοδαπή». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4406, ΦΕΚ: 133 Α' / 26.07.2016).
τόµ. ΙΖ', σ. 12719, 12981-13028, 13029-13108, 1319713253.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4361,
ΦΕΚ: 10 A' / 01.02.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4247, τόµ. Η', σ.
5151-5180, 5181-5218.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης
και της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας.
τόµ. Η', σ. 5629.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4415, ΦΕΚ: 159 Α' /
06.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ. 13569, τόµ. ΙΘ', σ. 1465514702, 14703-14715, 14730-14732, 14934-15010.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4415, ΦΕΚ: 159 Α' /
06.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ. 13569, τόµ. ΙΘ', σ. 1465514702, 14703-14715, 14730-14732, 14934-15010.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης). τόµ. ΣΤ', σ. 3596-3621.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αναβάθµιση
της ναυτικής εκπαίδευσης. τόµ. Δ', σ. 2467.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εκπαίδευση των προσφύγων. τόµ. ΙΖ', σ.
12879.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Θ', σ. 5946.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ', σ. 7726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη φοίτηση
στις βαθµίδες εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά. τόµ. ΙΕ', σ.
11247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
Δηµόσιων ΙΕΚ ενηλίκων µε κατεύθυνση την ειδική εκπαίδευση. τόµ. Κ', σ. 15317.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία του Δήµου Σαρωνικού. τόµ. ΣΤ', σ. 4114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Θ', σ. 5946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία
προσλήψεων στα Δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι', σ. 6780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ', σ. 7726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Ηπείρου από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και εξοπλισµού. τόµ. ΙΒ', σ. 9027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάθεση υπέρ του Τµήµατος Οινολογίας και Τροφίµων Δράµας των
αναγκαίων πέντε πιστώσεων προς πρόσληψη απαιτούµενου
ελάχιστου αριθµού µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού,
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του Τµήµατος. τόµ. ΙΓ', σ. 9903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. τόµ. ΙΕ', σ.
11071.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Γ',
σ. 1359.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από την
πρόσκληση του Υπουργείου για συµµετοχή στο σεµινάριο
µε τίτλο: «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση
και εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη». τόµ. Δ', σ. 2081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Σχολείο Ηρακλείου και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 2199.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης). τόµ. ΣΤ', σ. 3596-3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον µόνιµο
διορισµό των επιτυχόντων φιλολόγων στον διαγωνισµό του
ΑΣΕΠ 2008-2009, που βρίσκεται σε εκκρεµότητα. τόµ. Ζ',
σ. 4377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Η',
σ. 5590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εσφαλµένη µοριοδότηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας. τόµ. Η', σ. 5686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη
νέα σχολική χρονιά. τόµ. ΙΕ', σ. 11806.
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης τη φετινή άνοιξη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12935.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση του
Υπουργείου στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος του ελληνικού
ελαιόλαδου. τόµ. Δ', σ. 2620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το «ελληνικό ελαιόλαδο και τις µεγάλες πολυεθνικές, τη διάθεσή του στην
αγορά και τους εργαζοµένους σε αυτό». τόµ. Η', σ. 5627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις
στην εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου εξαιτίας της εισαγωγής αφορολόγητου ελαιόλαδου από την Τυνησία. τόµ. ΙΑ',
σ. 7715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις διαφαινόµενες ζηµιές στην παραγωγή ελαιολάδου
σε περιοχές της Κρήτης, λόγω προβληµατικής καρπόδεσης
της ελιάς. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης τη φετινή άνοιξη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12935.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. (Επερωτώντες: Σαράντα τέσσερις Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
ΙΕ', σ. 11076-11101.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους έµπορους και ελεύθερους
επαγγελµατίες, λόγω των οφειλών τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία και στις τράπεζες. τόµ. Γ', σ.
1366.
ΕΛΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, φέτα και ελιές Καλαµών. τόµ. ΙΕ', σ. 11255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις διαφαινόµενες ζηµιές στην παραγωγή ελαιολάδου
σε περιοχές της Κρήτης, λόγω προβληµατικής καρπόδεσης
της ελιάς. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12141.
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. τόµ. Ι', σ. 6924.
ΕΛΛΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4341, ΦΕΚ: 142 A' / 06.11.2015).
τόµ. Β', σ. 824, 1229-1234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4353, ΦΕΚ: 173 A' /
14.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2206, τόµ. Ε', σ. 3263-3268.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την
προµήθεια Αµυντικού Υλικού». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4358, ΦΕΚ: 4 A' / 20.01.2016). τόµ.
ΣΤ', σ. 3817, τόµ. Ζ', σ. 4356-4357.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά,
δι' ανταλλαγής ρηµατικών διανακοινώσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4357,
ΦΕΚ: 3 A' / 19.01.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4200, τόµ. Ζ', σ.
4519-4530, 4543-4558.

Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4363, ΦΕΚ: 12 A' /
01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, 4964-4967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4367, ΦΕΚ: 19 Α' /
15.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, τόµ. Η', σ. 5739-5809.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία
προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
λόγω αλλαγής του επισπεύδοντος Υπουργείου). τόµ. Ζ', σ.
4509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4362, ΦΕΚ: 11 A'
/ 01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4519, 4987-4988.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4963.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4371,
ΦΕΚ: 40 Α' / 11.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6673, 6704-6714.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου της Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής
και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4376, ΦΕΚ: 53 A' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7184.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας για την Αµοιβαία Προστασία
Διαβαθµισµένων Στρατιωτικών Πληροφοριών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4377, ΦΕΚ: 54 Α' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7183, 7190.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας
Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4379, ΦΕΚ: 63 Α' / 12.04.2016). τόµ.
ΙΑ', σ. 7506, 7740-7753.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
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Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου:.4385, ΦΕΚ: 79 A' / 27.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7885, τόµ. ΙΒ', σ. 9077-9079.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία
στον τοµέα των Θαλάσσιων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4391,
ΦΕΚ: 97 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ.
9979-9995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη ίδρυση γραφείων τουρκικού οργανισµού στην Ελλάδα. τόµ. ΙΒ', σ. 8451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4392, ΦΕΚ: 100 Α' / 31.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ.
9077, τόµ. ΙΔ', σ. 10483-10491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4395, ΦΕΚ: 110 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10059, 10596-10634, 10660-10661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4396, ΦΕΚ: 111 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10059,
10596-10634, 10677-10682.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4394, ΦΕΚ: 109 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10060, 10596-10634, 10668-10669.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4397, ΦΕΚ: 115 A' / 13.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10560, 10716-10764, 10788.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά
µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4398, ΦΕΚ: 116 A' /
13.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και

του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, σχετικά µε Συνεργασία
στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4401, ΦΕΚ: 120 A' / 29.06.2016).
τόµ. ΙΔ', σ. 10723, τόµ. ΙΕ', σ. 11645-11658, 11677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ATHENA
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέρχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4400, ΦΕΚ: 119 A' / 29.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10723, τόµ.
ΙΕ', σ. 11646-11658, 11689.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου
Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4418, ΦΕΚ: 172 Α' / 14.09.2016). τόµ.
ΙΗ', σ. 13819, τόµ. Κ', σ. 15155-15160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4421, ΦΕΚ: 179 Α' / 26.09.2016). τόµ.
Κ', σ. 15183, 15326-15329.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
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"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων
Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για
συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4424, ΦΕΚ: 183 Α' / 27.09.2016). τόµ. Κ', σ.
15183, 15469-15476.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4420, ΦΕΚ: 175 Α' /
20.09.2016). τόµ. Κ', σ. 15183, 15339-15347.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15444.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την «απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων». τόµ. Θ', σ. 6569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
(ΕΑΣ). τόµ. Ι', σ. 7099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις απολύσεις στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
(ΕΑΣ). τόµ. ΙΓ', σ. 9120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
ΑΒΕΕ". τόµ. ΙΓ', σ. 10040.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4351, ΦΕΚ: 64 Α' /
04.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2166, 2644-2696, τόµ. Ε', σ.
2697-2750, 2815-2848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων που οφείλει ο
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
για το 2015 στους αγρότες. τόµ. Θ', σ. 5985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το "πάγωµα" του
συνόλου των εκτιµήσεων των ζηµιών στις εκµεταλλεύσεις
του αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου και κατ' επέκταση των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ. τόµ. ΙΘ', σ. 14648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προτάσεις των
γεωτεχνικών εργαζοµένων στον ΕΛΓΑ Κρήτης. τόµ. ΚΑ', σ.
15962.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αλλαγή του επικεφαλής στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Δ', σ. 2615.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαι-

ωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A' /
24.12.2015). τόµ. Ε', σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αλλαγή του υφισταµένου νοµοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά
τον χρόνο κρίσεων των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Θ', σ. 5989.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εξόφληση παράδοσης της παραγωγής προς
τους τευτλοπαραγωγούς της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 4493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την εξόφληση των τευτλοπαραγωγών και τη λήψη µέτρων επιβίωσης
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Ι', σ. 6782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. ΙΑ', σ. 7719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το µέλλον
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. ΙΘ', σ.
14591.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛ.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα προβλήµατα και τις προοπτικές
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων ΕΛΒΟ. τόµ. ΙΓ', σ.
10042.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ
Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4339, ΦΕΚ:
133 Α' / 29.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, τόµ. Β', σ. 817-904,
909-1035.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από
24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών" (Α'
182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α' 184)" και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
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4366, ΦΕΚ: ΦΕΚ: 18 Α' / 15.02.2016). τόµ. Η', σ. 5488,
5698-5739, τόµ. Θ', σ. 5837-5865.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήµιου. τόµ. Δ', σ. 2060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αυτοδυναµία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. Δ', σ.
2204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και τη διοίκηση αυτού. τόµ. Δ', σ.
2490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαχείριση
της χρηµατοδότησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ από τις προηγούµενες
διοικήσεις του Ιδρύµατος. τόµ. Θ', σ. 6498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µείωση δόσεων στα δίδακτρα φοίτησης των φοιτητών του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστηµίου για το ακαδηµαϊκό έτος 20162017. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11813, 11814.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15469.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το δηµοσίευµα περί διαχειριστικού σκανδάλου στον φορέα «Ελληνικό Φεστιβάλ
Α.Ε.». τόµ. Ε', σ. 3500.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: « Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις Βουλευτικές Εκλογές του Απόδηµου Ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται στην αλλοδαπή». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
ΕΜΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του αντιφυµατικού εµβολιασµού
στη χώρα µας. τόµ. Ζ', σ. 4708.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/07.04.2014 µε τίτλο « Άρση
εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις
διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά σε ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του άρθρου 1 του νόµου
2557/1997. τόµ. Θ', σ. 5900.

ΕΜΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους έµπορους και ελεύθερους
επαγγελµατίες, λόγω των οφειλών τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία και στις τράπεζες. τόµ. Γ', σ.
1366.
ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έξαρση του προβλήµατος της διακίνησης-εµπορίας-χρήσης
των ναρκωτικών στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. Ι', σ. 6941.
ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
πρόληψη και αποτροπή των επιθέσεων στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ από οµάδες των «γνωστών-αγνώστων»
κουκουλοφόρων. τόµ. Η', σ. 5680.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Νικήτα Κακλαµάνη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης
της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 66/2015 Προεδρικό Διάταγµα: "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών
και σύγκληση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 76/2015 Προεδρικό Διάταγµα: "Ορισµός νέας ηµέρας σύγκλησης της Βουλής σε Α' τακτική Σύνοδο". τόµ. Α', σ. 1, 3.
Τέλεση του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 10.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4342, ΦΕΚ:
143 Α' / 09.11.2015). τόµ. Β', σ. 1120, 1275-1330, τόµ. Γ',
σ. 1371-1726.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
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4349, ΦΕΚ: 157 Α' / 26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ.
Δ', σ. 2234-2238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου και του
Πρακτικού Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4347, ΦΕΚ: 155 A' / 26.11.2015). τόµ.
Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2234-2238, 2239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4348, ΦΕΚ: 156 Α' /
26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2234-2238,
2240.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας και του δρόµου Γεµέλια-Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα. τόµ. Δ', σ. 2083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
µείωση του ενεργειακού κόστους στις βιοµηχανίες και τις
βιοτεχνίες της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος φοροαπαλλαγών για την ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών.
τόµ. Δ', σ. 2460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην απόδοση του ειδικού τέλους παραγωγής αιολικών
σταθµών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των ορεινών κοινοτήτων της Αργολίδας. τόµ. Ε', σ. 3256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη του
συµψηφισµού ενέργειας στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. τόµ. ΣΤ', σ. 4129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και
Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4376, ΦΕΚ: 53 A' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα στον Δήµο Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ', σ. 9023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το "ενεργειακό µέλλον" του Νοµού Φλώρινας. τόµ. ΙΒ', σ. 9025.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος φοροαπαλλαγών για την ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών.
τόµ. Δ', σ. 2460.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της

Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4342, ΦΕΚ:
143 Α' / 09.11.2015). τόµ. Β', σ. 1120, 1275-1330, τόµ. Γ',
σ. 1371-1726.
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΚΣΕΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την έρευνα και
διάσωση στο Αιγαίο. τόµ. Θ', σ. 6489.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή σε ευνοϊκότερο καθεστώς υπολογισµού ΕΝΦΙΑ των ατοµικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Νοµό Σάµου. τόµ. Ζ', σ.
4320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη είσπραξη του ΕΝΦΙΑ από τον σύνδικο της πτωχεύσεως αναφορικά µε τα ακίνητα της υπό εποπτείας διαχείρισής του. τόµ. Ι', σ. 6681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά τον ΕΝΦΙΑ οικοδοµικών συνεταιρισµών.
τόµ. Ι', σ. 6935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). τόµ. ΙΖ', σ. 12871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ που καλείται να πληρώσει
το «Χαµόγελο του Παιδιού». τόµ. Κ', σ. 15170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ των εθελοντικών οργανισµών. τόµ.
ΚΑ', σ. 16047.
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης
και της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας.
τόµ. Η', σ. 5629.
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση για τα ανείσπρακτα µισθώµατα. τόµ. ΙΑ', σ. 7738.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
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Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης
2194/2014 του Σ.τ.Ε. για την αποκατάσταση των αποδοχών
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 5146.
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Ε.Α.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων

των απολυµένων εργαζοµένων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρισας. τόµ. ΙΖ', σ. 12869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου χυµοποίησης και τυποποίησης χυµού της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αργολίδας "Εσπερίδες". τόµ. ΚΑ', σ.
16316.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας, σχετικά µε την παραµονή
του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και τη συµπερίληψη του στο Μηχανογραφικό
Δελτίο των Εισαγωγικών Εξετάσεων στα ΑΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017. τόµ. Η', σ. 5568.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του 3ου Μνηµονίου και ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 7429-7434.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παράγραφος 2, του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
7494-7405.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8457-8524.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµι-
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µότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας, θα αποτελείται από είκοσι τρία µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµης όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων και κατ' εφαρµογή του
άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία
για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι σε δύο µήνες από τη
συγκρότησή της. τόµ. ΙΒ', σ. 8523.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 5531/3967, από
19 Απριλίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ.
ΙΒ', σ. 8777-8780.
Έγκριση τρίµηνης παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά το
άρθρο 144 και του Κανονισµού της Βουλής, για την οποία
η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής
του πορίσµατος της δύο µήνες από της συγκροτήσεώς της
και η οποία λήγει στις 19 Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11066.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ',
σ. 13419-13508.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Κ', σ. 15341.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση
και την εθνική επικοινωνιακή πολιτική. τόµ. Δ', σ. 2192.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4372, ΦΕΚ:
45 A' / 28.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6704, 6975-6977.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε " Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing»". (Επερωτώντες: Έντεκα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της επαγγελµατικής αναγνώρισης ειδικοτήτων Μηχανικών ΤΕΙ εξαιτίας της παράλειψης έκδοσης
των προβλεπόµενων κανονιστικών προεδρικών διαταγµάτων. τόµ. ΙΔ', σ. 10551.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άρση της απόστασης των είκοσι χιλιοµέτρων για τη δωρεάν
µεταφορά των µαθητών των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ. τόµ. Δ', σ. 2642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου στην Αργολίδα. τόµ. Θ', σ. 5944.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης για συρρίκνωση
των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μυτιλήνης. τόµ. ΙΘ',
σ. 14590.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προοπτική ανάπτυξης της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το σχεδιασµό
ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται
στους αναπτυξιακούς νόµους και την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεµούν. τόµ. Ε',
σ. 3257.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία
προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
λόγω αλλαγής του επισπεύδοντος Υπουργείου). τόµ. Ζ', σ.
4509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4362, ΦΕΚ: 11 A'
/ 01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4519, 4987-4988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη «φυγή»
των επενδύσεων. τόµ. Θ', σ. 6496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα οµόλογα φυσικών προσώπων. τόµ.
Ι', σ. 6757.
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Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ', σ. 4496.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4399, ΦΕΚ: A' / 22.06.2016). τόµ.
ΙΕ', σ. 10969, 11103-11145, 11148-11239, 11261-11305.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το πακέτο Γιούνκερ. τόµ. Θ', σ. 6494.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". Επερωτώντες: Δεκαπέντε
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων). τόµ. ΣΤ', σ. 4135.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Η', σ. 5599.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. (Επερωτώτες: Δεκαέξι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. Θ', σ.
5912.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. (Επερωτώντες: Εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΕ', σ. 11619-11644.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Ανέτοιµη η Κυβέρνηση να απορροφήσει
τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας».
(Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΖ', σ. 12952-12974.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. (Επερωτώντες: Είκοσι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε', σ. 3530-3553.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη
Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. (Επε-

ρωτώντες: Δώδεκα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ι', σ. 6949-6974.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". (Επερωτώντες: Δεκαεπτά Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
ΚΑ', σ. 16057-16076.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. (Επερωτώντες: Πενήντα επτά Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΚΑ', σ. 16371-16402.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε " Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing»". (Επερωτώντες: Έντεκα
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ', σ. 4496.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ.
ΙΔ', σ. 10561-10589.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. (Επερωτώντες: Εβδοµήντα τέσσερις Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ', σ. 6249-6271.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπ. Οικονοµικών, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου
ευρώ που εντάχθηκαν µε τη χαριστική πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. (Επερωτών:
Ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Ι. Κουτσούκος). τόµ. Θ', σ. 6514-6525.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. (Επερωτώντες: Σαράντα τέσσερις Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
ΙΕ', σ. 11076-11101.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης). τόµ. ΣΤ', σ. 3596-3621.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τoν Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες:
Οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος
"Το Ποτάµι" κ.κ. Κ. Μπαργιώτας, Γ. Αµυράς, Ιλχάν Αχµέτ,
Σ. Δανέλλης, Θ. Θεοχάρης, Σ. Λυκούδης, Α. Μάρκου, Γ.
Μαυρωτάς, Ι. Φωτήλας και Γ. Ψαριανός). (Συζήτηση). τόµ.
Ζ', σ. 4934.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. (Επερωτώντες: Ο Γενικός Γραµµατέας
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του Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ. Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12670.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. ΚΑ', σ. 1633216366.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού για
τις άγονες αεροπορικές γραµµές. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Ι. Πλακιωτάκης, Κ. Αχ.
Καραµανλής, Εµ. Κόνσολας, Ι. Βρούτσης, Χ. Αθανασίου,
Π. Μηταράκη, Α. Καββαδάς και Χ. Μπουκώρος). τόµ. ΙΓ',
σ. 9955.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Δ', σ. 2211-2230.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών και
των θυµάτων του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ', σ. 2230.
Αναφορά στην 21η Απριλίου 1967, µε αφορµή τη συµπλήρωση 49 ετών από την κατάλυση της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8913.
ΕΠΙΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ
Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4339, ΦΕΚ:
133 Α' / 29.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, τόµ. Β', σ. 817-904,
909-1035.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δραστική περικοπή των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων των ΑΜΕΑ. τόµ. Κ', σ. 15461.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρόταση µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. τόµ. Κ', σ. 15089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επιταγή εργασίας. τόµ. Κ', σ. 15178.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση της χορήγησης του επιδόµατος για το πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Ε', σ. 3499.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ακύρωση των διατάξεων που καταργούν το
ΕΚΑΣ και επιφέρουν απώλειες στο εισόδηµα χιλιάδων συνταξιούχων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. τόµ. ΙΖ', σ. 12947.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση όλων των σχετικών αποφάσεων
που αφορούν την εντολή επιστροφής του επιδόµατος τοκετού και τη χορήγησή του σε όλες τις γυναίκες. τόµ. Δ', σ.
2483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ). τόµ. Η', σ.
5570.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης και
προστασίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. τόµ. Β', σ.
1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την µετακύλιση της αρµοδιότητας των προνοιακών επιδοµάτων
και βοηθηµάτων στους δήµους. τόµ. Δ', σ. 2054.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά
µε την κυβερνητική αδράνεια για την αξιοποίηση του «πακέτου Γιούνκερ». τόµ. Ι', σ. 7426.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Δ', σ. 2161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση του
Υπουργείου στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος του ελληνικού
ελαιόλαδου. τόµ. Δ', σ. 2620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανακριβή τηλεπισκόπηση των εκτάσεων που οδηγεί σε πρωτοφανές οικονοµικό αδιέξοδο τους βαµβακοκαλλιεργητές. τόµ. ΙΖ', σ.
12875.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ', σ. 1368.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων στους αγρότες
της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες για το 2015. τόµ. Δ', σ.
2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και της γαλακτοπαραγωγής. τόµ. ΙΑ', σ. 7712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή του
υπολοίπου των επιδοτήσεων στους παραγωγούς της χώρας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8907.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την επαναφορά και αποκατάσταση της επιδότησης µισθολογικού κόστους, βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισµών. τόµ. Ι', σ. 7423.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιολόγηση και τη συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη». τόµ. Η', σ. 5469.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από την
πρόσκληση του Υπουργείου για συµµετοχή στο σεµινάριο
µε τίτλο: «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση
και εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη». τόµ. Δ', σ. 2081.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, ερασιτέχνες ηθοποιοί του θεατρικού εργαστηρίου του δήµου Νέας Ορεστιάδας, ο κ. Alexander Ulrich Βουλευτής του Κόµµατος
Die Linke της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
ο κ. Δρ. Jan-Hendrik Olbertz, καθηγητής και πρόεδρος του
Πανεπιστηµίου του Humboldt του Βερολίνου, ο κ. Frank
Sobolewski, επικεφαλής του Γραφείου των Κοινοβουλευτικών Υπηρεσιών και η υπόλοιπη, Αντιπροσωπεία της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και µαθητές από
τα νησιά Φερόε. τόµ. Α', σ. 168, 169, 197, 204.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Οβρυάς Αχαΐας και το Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας. τόµ. Α', σ. 319, 327, 332.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Λύκειο Καισαριανής, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Ζωγράφου, Ολλανδοί µαθητές από την περιοχή Ρόζενταλ,
µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ψαχνών Ευβοίας και το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας. τόµ. Α', σ. 381, 387, 408, 417, 424, 428,
437, 448.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Τρίπολης, τη Δανία, το 2ο Γυµνά-

σιο Πύργου και την Ολλανδία. τόµ. Β', σ. 824, 826, 828,
835, 839, 842.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Β', σ. 923.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κουτσοποδίου Αργολίδας, το
Γενικό Λύκειο Χιλιοµοδίου Κορινθίας και το 2ο Σχολείο
Δηµοτικό Μοσχάτου. τόµ. Β', σ. 1113, 1116.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ανθυπασπιστές από το Κέντρο Εκπαίδευσης "ΠΑΛΑΣΚΑΣ", µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μοσχάτου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μελισσίων. τόµ. Β', σ. 1119, 1126, 1130.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Πάρου, από την Παιδική Νοµική Βιβλιοθήκη και το 1ο Γενικό Λύκειο Δράµας. τόµ. Β', σ.
1141, 1146, 1156, 1184, 1193.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 162ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών. τόµ. Β', σ.
1227.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Εύβοιας, το
4ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων, το Γενικό Λύκειο Μολάων Λακωνίας, το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 4ο Γενικό Λύκειο Πύργου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και το
5ο Γυµνάσιο Kαβάλας. τόµ. Γ', σ. 1360, 1361, 1366, 1372,
1376, 1384, 1398, 1404, 1411, 1640, 1646.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σκύδρας Πέλλας και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης. τόµ. Δ', σ. 2054, 2062, 2064.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το Δηµοτικό Σχολείο "Νέα Γενιά Ζηρίδη", το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου και το 15ο Γενικό Λύκειο Αθηνών. τόµ. Δ', σ.
2090, 2096, 2101, 2109.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Καλλιθέας. τόµ. Δ', σ. 2160.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Σαλαµίνας. τόµ. Δ', σ. 2167, 2188, 2191.
Ανακοινώνεται ότι στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο
Πρέσβης της Ουκρανίας κ. Βλαντιµίρ Σοκούροφ, ο Πρέσβης της Μολδαβίας κ. Βαλεντίν Κιούµακ και ο Πρέσβης
της Γεωργίας κ. Γιόσεφ Νανοβασβίλι. τόµ. Δ', σ. 2234.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας. τόµ. Δ', σ.
2245.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας, το Δηµοτικό Σχολείο Σελιανίτικων Αχαϊας, το Δηµοτικό Σχολείο Τερψιθέας Λάρισας, το 21ο Γυµνάσιο Πάτρας, το Πειραµατικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου και το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Δ', σ.
2286, 2293, 2304, 2311, 2317, 2331, 2340, 2354, 2372.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέµατα και Θέµατα
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Αποδήµων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Φώτης Φωτίου,
καθώς και η Πρόξενος κα Νατάσα Στυλιανού. τόµ. Δ', σ.
2335.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αµυνταίου Φλώρινας, το
19ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το Γενικό Λύκειο Κρυονερίου Αττικής, το Δηµοτικό Σχολείο Καναλιών Κέρκυρας,
το Δηµοτικό Σχολείο Αλεπούς Κέρκυρας, το 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Τρίπολης και το 1ο Γενικό Λύκειο Αλίµου. τόµ. Δ',
σ. 2450, 2456, 2459, 2463, 2466, 2472.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης. τόµ. Δ', σ. 2480,
2485.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Μεσολογγίου. τόµ. Δ', σ. 2499,
2508.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Καµατερού. τόµ. Δ', σ. 2616.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Ιλίου και το Γενικό Λύκειο Θουρίας Μεσσηνίας.
τόµ. Δ', σ. 2623, 2626, 2630.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ξάνθης και το Ελληνικό Κολέγιο
Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ', σ. 2639, 2650, 2656.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Λεόντειο Λύκειο, το Δηµοτικό Σχολείο "Αγιος
Διονύσιος" Νέας Σµύρνης, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο
ΠΡΑΞΙΣ και ΠΡΑΞΕΙΣ, το 2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθήνας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το Γυµνάσιο Βλαχιώτη Λακωνίας τόµ. Ε', σ. 2703, 2704, 2716, 2724, 2738,
2748.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αιγίου και το 4ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης. τόµ. Ε', σ. 2752, 2762.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, το 3ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, το 6ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 34ο Δηµοτικό Σχολείο
Πειραιά, το 3ο Γυµνάσιο Ζωγράφου, το 5ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το Γυµνάσιο Ανδραβίδας Ηλείας, το 2ο Γυµνάσιο Κορίνθου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας και το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου. τόµ. Ε', σ. 2787, 2796, 2797,
2801, 2810, 2814, 2833, 2869, 2877, 2883, 2899, 2904.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Αλίµου, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου, το Μουσικό Σχολείο Βαρθολοµιού Ηλείας, το 5ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, το 4ο Γυµνάσιο Πρέβεζας, το Γυµνάσιο
Πάργας και το Γυµνάσιο Νέας Σελεύκειας Θεσπρωτίας.
τόµ. Ε', σ. 2925, 2928, 2958, 2966, 2969, 2973, 2983,
2992, 2997.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το Δηµοτικό Σχολείο Αθικιών
Κορινθίας, το Αµερικανικό Κολέγιο, το Γυµνάσιο και Λύκειο Κοιλάδας Λάρισας, το 1ο Γυµνάσιο Λευκάδας, το 44ο
Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, το 2ο Γυµνάσιο Κοζάνης και
µέλη από το ΚΑΠΗ Αµπελοκήπων Μενεµένης Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3012, 3019, 3020, 3025, 3033, 3040,
3046, 3055, 3059, 3065.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Πρέβεζας, το 28ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, το 1ο Γενικό Λύκειο Φιλιππιάδας Πρέβεζας, το 9ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης και το

1ο Γυµνάσιο Πρέβεζας. τόµ. Ε', σ. 3070, 3081, 3088,
3096, 3102, 3108.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου. τόµ. Ε', σ. 3259.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Ψυχικού, µέλη από το ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου
και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νεµέας Κορινθίας. τόµ. Ε', σ.
3262, 3266, 3282.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου. τόµ. Ε', σ. 3503.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Γυµνάσιο Ιλίου, το 1ο Γενικό Λύκειο Δραπετσώνας, το Γυµνάσιο Ελευθερούπολης Καβάλας, το ιδιωτικό δηµοτικό Κανάση - Καντεµίρη, το Γυµνάσιο Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, φοιτητές από το Πάντειο Πανεπιστήµιο
και το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας. τόµ. Ε', σ. 3509, 3512,
3514, 3515, 3521, 3535, 3537, 3540, 3547.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από τη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων και µαθητές από
το 9ο Γενικό Λύκειο Λάρισας. τόµ. ΣΤ', σ. 3589, 3598.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας, το 36ο Δηµοτικό
Σχολείο Περιστερίου, το 7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το 3ο Γυµνάσιο Κορίνθου, το 1ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου, το 1ο Γενικό
Λύκειο Τρίπολης και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ζωσιµαίας
Σχολής Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ', σ. 3628, 3632, 3644, 3653,
3659, 3667, 3678, 3686, 3695, 3714.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5o Γυµνάσιο Χαλκίδος, το 3ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού, το 5ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου και
το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης. τόµ. ΣΤ', σ. 3811, 3817, 3825,
4052, 4057.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Σαλαµίνας, το Ιταλικό Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας και το 2ο Γυµνάσιο Παλλήνης. τόµ. ΣΤ', σ.
4114, 4119.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Βάρης, το 3ο Αρσάκειο Δηµοτικό
Σχολείο Ψυχικού, το 3ο Γυµνάσιο Ηγουµενίτσας και µέλη
από το ΚΑΠΗ Ραφήνας-Πικερµίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4130,
4133, 4138, 4144.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Αργυρούπολης, το Γυµνάσιο Λεχαινών
Ηλείας, το Γυµνάσιο Ακράτας Αχαΐας, το Γενικό Λύκειο
Δερβενίου Κορινθίας, το Γενικό Λύκειο Διακοπτού Αχαΐας
και το 3ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης. τόµ. ΣΤ', σ. 4184,
4191, 4203, 4224, 4229, 4231, 4241.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Κρυστάλλειο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιάς Πεντέλης, το 2ο Γυµνάσιο Κορωπίου και το Διαπολιτισµικό Σχολείο Αλσούπολης. τόµ. Ζ', σ. 4316, 4321, 4322.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το New York University και το Β' Γυµνάσιο Κιάτου.
τόµ. Ζ', σ. 4343, 4349.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 134ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδα και το Γ' Γυµνάσιο Ιλίου. τόµ. Ζ', σ. 4381, 4386, 4387, 4391, 4393.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 1ο Γενικό
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Λύκειο Χαλκίδας, το 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης και το
4ο Γυµνάσιο Κέρκυρας. τόµ. Ζ', σ. 4493, 4496, 4503,
4509, 4513.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Πάτρας, το 1ο Γυµνάσιο Πολίχνης
Θεσσαλονίκης και το Γενικό Λύκειο Παραµυθιάς Θεσπρωτίας. τόµ. Ζ', σ. 4522, 4530, 4538.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου
Πατρών. τόµ. Ζ', σ. 4553.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από 8ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Γαλατσίου, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Η Ελληνική Παιδεία", το 3ο Γενικό Λύκειο Χαλανδρίου και το Γυµνάσιο
Μεγαλόπολης Αρκαδίας. τόµ. Ζ', σ. 4703, 4707, 4709,
4717, 4722, 4725.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, το 4ο
Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το Γυµνάσιο Κρυονερίου
Αττικής, το Γυµνάσιο Ευρώπου Κιλκίς και το Δηµοτικό Σχολείο Ελληνογαλλικής Σχολής Βόλου "Saint Joseph" - " Άγιος Ιωσήφ". τόµ. Ζ', σ. 4926, 4932, 4941, 4952, 4961.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Αταλάντης. τόµ. Ζ', σ. 4964.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. τόµ. Ζ',
σ. 5022.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Αµαρουσίου και το 2ο Γυµνάσιο Λευκάδας. τόµ. Η', σ. 5060, 5113.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων
Αργυρούπολης, το 48ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, από την
Ελληνογαλλική Σχολή "Ευγένιος Νταλακρουά", το Αρσάκειο Γυµνάσιο Πάτρας, το Γυµνάσιο Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας και το 8ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Η', σ. 5145,
5149, 5162, 5166, 5174, 5178.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Αγιάς Λάρισας και το γυµνάσιο Ελεούσας Ιωαννίνων. τόµ. Η', σ. 5186, 5194, 5201.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπρόπυργου, το 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθήνας, το 1ο Γυµνάσιο Πεύκης, το 4ο
Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 53ο Λύκειο Αθήνας, το
9ο Γυµνάσιο Βόλου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Μεσσήνης, το
Δηµοτικό Σχολείο Αριστοµένης Μεσσηνίας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, το 1ο Λύκειο Θερµαϊκού Θεσσαλονίκης, το 1ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας και το Γυµνάσιο Γαρδικίου Θεσπρωτίας. τόµ. Η', σ. 5233, 5237,
5241, 5244, 5249, 5257, 5267, 5273, 5283, 5293, 5299,
5310, 5335.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Η',
σ. 5533.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης, το 3ο ΕΠΑΛ
Ταύρου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου, το 3ο Γυµνάσιο
Πετρούπολης, το 7ο Γυµνάσιο Πάτρας, το Γυµνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων και το Γυµνάσιο Βέλου Κορινθίας. τόµ.
Η', σ. 5582, 5587, 5591, 5610, 5617, 5620, 5622.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 1ο Δηµοτικό

Σχολείο Νέου Φαλήρου, το 5ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το
1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δηµητρίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λασιθίου, το 1ο Γυµνάσιο Άρτας, το 2ο Γυµνάσιο Τυρνάβου και το
8ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας. τόµ. Η', σ. 5679, 5684, 5685,
5691, 5702, 5707, 5716, 5725, 5749, 5752.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας, τα Γυµνάσια Ρητίνης και Κάτω Μηλιάς Πιερίας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού, το 2ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου και το
Γενικό Λύκειο Δοξάτου Δράµας. τόµ. Θ', σ. 5841, 5850,
5851, 5924, 5934.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής. τόµ. Θ', σ.
5946.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, το Δηµοτικό
Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, τη Σχολή Χατζηβέη, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Αγίων Αναργύρων. τόµ. Θ', σ. 5976, 5978, 5986, 5988.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, το 10ο
Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, τα Γυµνάσια Ριζωµάτων και
Κορυφής Ηµαθίας, το 3ο Γυµνάσιο Κοζάνης, το Αµερικάνικο Κολλέγιο, µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδεριωτών Ζυρίχης Ελβετίας, µαθητές από το 15ο και το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Γενικό Λύκειο Νίκαιας Λάρισας
και το 4ο Γενικό Λύκειο Δράµας. τόµ. Θ', σ. 5995, 5998,
6000, 6012, 6016, 6028, 6053, 6062, 6064.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Κοζάνης, το Δηµοτικό
Σχολείο Σκαλοχωρίου Λέσβου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Άργους Ορεστικού Καστοριάς, το Γενικό Λύκειο Νέας Περάµου Καβάλας, τον Επιµορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο
Ηρακλείου Αττικής, το 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας, το Δηµοτικό Σκουτάριου Σερρών και µέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζοµένων ΑΤΕ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. τόµ. Θ', σ. 6110,
6115, 6127, 6135, 6149, 6171, 6180.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, το
Δηµοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς Καβάλας και το Δηµοτικό
Σχολείο Γραβούνας Γέροντα Ζαρκαδίας Πέρνης Καβάλας.
τόµ. Θ', σ. 6257, 6263, 6267.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Καρουσάδων Κέρκυρας, το 2ο Γενικό
Λύκειο Ρόδου "Το Καζούλειο" και το 1ο Γυµνάσιο Κέρκρυρας. τόµ. Θ', σ. 6277, 6282, 6298.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Περάµατος, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα,το 3ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα, το 3ο Γυµνάσιο
Πάτρας, το 1ο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας Τρικάλων, το Γυµνάσιο
Βολίµων Ζακύνθου και το 3ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Θ',
σ. 6329, 6336, 6347, 6358, 6364, 6394, 6407.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Αθήνας, τη Σχολή Χατζηβέη και την
Εράσµειο Ελληνογερµανική Σχολή. τόµ. Θ', σ. 6486,
6491, 6496, 6498.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το Γυµνάσιο
Φουστάνης και το Γυµνάσιο Εξαπλατάνου Πέλλας και τα
Γυµνάσια Καλαµπακίου και Παρανεστίου Δράµας. τόµ. Θ',
σ. 6509, 6514, 6517.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το 1ο Γυµνάσιο Παιανίας, το 4ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, τα Γυµνάσια Μεγαλοχωρίου και Καλυβίων Τρικάλων
και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Θ', σ. 6571, 6586, 6597, 6606, 6613, 6621.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Γουµένισσας Κιλκίς, το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας και το Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι', σ. 6668, 6670, 6675.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης. τόµ. Ι', σ.
6699.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο της Αθήνας, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 3ο Γυµνάσιο Γαλατσίου και το
1ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου. τόµ. Ι', σ. 6704, 6707, 6711,
6714.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 1ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης και Ολλανδοί µαθητές από το Marnix Gymnasium του
Ρότερνταµ. τόµ. Ι', σ. 6754, 6759, 6760, 6762, 6764.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κουνουπιδιανών Χανίων, το Δηµοτικό
Σχολείο Αρµενοπαίδων Νίκαιας και το 10ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι', σ. 6777, 6785.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Λιτοχώρου Πιερίας και από το 7ο Γυµνάσιο Κατερίνης. τόµ. Ι', σ. 6793, 6802.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από το Κέντρο Εκπαίδευσης "ΠΑΛΑΣΚΑΣ", µαθητές
από το Δηµοτικό Σχολείο Αρµενοπαίδων Νίκαιας, το Γυµνάσιο Κορινού Πιερίας, το Γυµνάσιο Μουριών Κιλκίς, το
Γυµνάσιο Αρέθουσας Θεσσαλονίκης και το Γενικό Λύκειο
"Ελευθέριος Βενιζέλος" Χανίων. τόµ. Ι', σ. 6926, 6927,
6929, 6931, 6935.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και το 3ο Γενικό Λύκειο Δράµας. τόµ. Ι', σ. 6948, 6953, 6963.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Νίκαιας, τη Σχολή Μωραΐτη, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου, τη Γερµανική Σχολή, το Γυµνάσιο Βουκολιών Χανίων, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης, το Δηµοτικό Σχολείο Μαγούλας Λακωνίας
και µαθητές από τη Γαλλία. τόµ. Ι', σ. 6976, 7011, 7019,
7028, 7031, 7032, 7040, 7042.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου και το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Αφάντου Ρόδου. τόµ. Ι', σ. 7103,
7111.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Καµπάνη Κιλκίς και το 1ο Γυµνάσιο
Νάξου. τόµ. Ι', σ. 7125, 7131.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, µαθητές από το Γυµνάσιο
Καντάνου Χανίων, το ΕΠΑΛ Καντάνου Χανίων και το Γενικό Λύκειο Λασιθίου. τόµ. Ι', σ. 7174, 7177, 7179, 7229.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 62ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο
Παλαιού Φαλήρου, το 5ο Γυµνάσιο Χανίων και το 33ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης τόµ. Ι', σ. 7426, 7439,
7460, 7465, 7468.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Δραπετσώνας, το 4ο Γυµνάσιο
Χανίων Κρήτης, το Γυµνάσιο Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής, το
Γυµνάσιο Φαλάνης Λάρισας, το 3ο Γυµνάσιο Ζωγράφου,
το Γενικό Λύκειο Βροντάδου Χίου, το Γενικό Λύκειο Αγίου
Κήρυκου Ικαρίας, µέλη τριών νεανικών οργανώσεων, µαθητές από το Γυµνάσιο Κονταριώτισσας Πιερίας, µέλη του
Κοινοβουλίου της Ινδονησίας, µαθητές από το 1ο και 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Καλυθιών Ρόδου, το Δηµοτικό Σχολειό
Σκοτούσσης Σερρών, το Δηµοτικό Σχολείο Πιτσιδίων Ηρακλείου, το Δηµοτικό Σχολείο Βώρων Ηρακλείου, το Γυµνάσιο Λιθακίας Ζακύνθου και το 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 7493, 7508, 7514, 7517, 7538,
7543, 7545, 7553, 7565, 7569, 7612, 7615.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου. τόµ. ΙΑ', σ.
7702, 7704.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το 3ο Γυµνάσιο Ξάνθης, το 56ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το το 6ο
Γυµνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 7714,
7720, 7738, 7745.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κάτω Ποροΐων και το Γυµνάσιο Λιβαδιάς Σερρών. τόµ. ΙΑ', σ. 7837.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 173ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 38ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπρόπυργου Αττικής, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 6ο και 8ο Δηµοτικό Βόλου, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο
Κω και το Δηµοτικό Σχολείο Βραχναίικων Αχαΐας. τόµ. ΙΑ',
σ. 7878, 7885, 7890, 7900, 7907, 7914, 7917.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Παλαιού Ψυχικού, εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από την Κρεµαστή
Ρόδου, µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής
Ρόδου και το Γυµνάσιο Προσοτσάνης Δράµας. τόµ. ΙΒ', σ.
8430, 8431, 8436, 8443.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ξινού Νερού και Αγίου Παντελεήµονα Φλώρινας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, το Ιερασπουδαστήριο Εχίνου Ξάνθης, το Δηµοτικό
Σχολείο Τσικαλαρίων, το Δηµοτικό Σχολείο Νέου Χωριού
Χανίων, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλλονιάς, το 48ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Πύργου, το Γυµνάσιο Μαυροχωρίου και το Γυµνάσιο Κορησού Καστοριάς, Ολλανδοί µαθητές από το
Bonhoeffr College, µαθητές από τα Δηµοτικά Σχολεία Παλαιού Μυλοπόταµου και Αµπελίων Πέλλας, το Δηµοτικό
Σχολείο Συκιάδας Χίου, το Δηµοτικό Σχολείο Λευκών-Κώστου Πάρου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καστοριάς, το Γυµνάσιο Ειρηνούπολης Ηµαθίας και το Γυµνάσιο Βίβλου Νάξου.
τόµ. ΙΒ', σ. 8464, 8468, 8480, 8486, 8493, 8501, 8503,
8512, 8517, 8522.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα 1ο, 3ο και 4ο Δηµοτικά Σχολεία Σητείας Λασιθίου, φοιτητές του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το Γυµνάσιο Κρανέας Ελασσόνας και
το 4ο Γενικό λύκειο Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ', σ. 8528, 8533,
8538, 8545.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κολυµβαρίου Χανίων Κρήτης. τόµ.
ΙΒ', σ. 8567.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το το 3ο Γυµνάσιο Βύρωνα, το 47ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το Γυµνάσιο Λευκίµµης Κέρκυρας, φοιτητές
από την Ολλανδία, µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας, το Δηµοτικό Σχολείο Συβότων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Τήνου, το Δηµοτικό Σχολείο Πύργου Τήνου και
το ΙΕΚ Αγίου Δηµητρίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8767, 8774, 8783,
8790, 8798, 8804, 8807.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Πολυκάστρου Κιλκίς. τόµ. ΙΒ', σ.
8831.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Χανίων, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου Αιτωλοακαρνανίας,
το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το Δηµοτικό Σχολείο Πύργου Τριφυλίας Μεσσηνίας, το Γυµνάσιο Μανταµάδου Λέσβου, το Γυµνάσιο από τις Βρύσες Χανίων, το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Καλαµαρί
Θεσσαλονίκης, από Ολλανδικό Λύκειο, το Δηµοτικό Σχολείο Σπηλίου Ρεθύµνου, το 1ο Γυµνάσιο Σητείας Λασιθίου,
το 80ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Μυκόνου και το 2ο Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης Πέλλας. τόµ. ΙΒ', σ. 8898, 8905, 8907, 8912, 8913, 8919,
8941, 8946, 8954, 8962, 8963, 8969, 8975, 8980, 8991.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Γυµνάσιο Εκπαιδευτηρίων "Μαντουλίδη" Θεσσαλονίκης, το 29ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου
και το 8ο Γυµνάσιο Ξάνθης. τόµ. ΙΒ', σ. 9019, 9024, 9026,
9032.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Σταυρού Θεσσαλονίκης και η Φιλανδή Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας κ. Χάνα Μέντουλα. τόµ. ΙΓ', σ. 9120, 9127.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Γερµανοί φοιτητές από το Πανεπιστήµιο του Vlm. τόµ. ΙΓ', σ.
9236.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ασηµίου Ηρακλείου Κρήτης.
τόµ. ΙΓ', σ. 9364.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Συλλόγου Φυσιολατρών Ορειβατών Πειραιώς "Ο Όλυµπος". τόµ. ΙΓ', σ. 9475.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το 1ο
Γυµνάσιο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ', σ. 9705.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ραφήνας, φοιτητές από το
Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών (ΔΙΚΕΜΕΣ) και µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θεστιέων Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΓ', σ. 9712, 9713, 9899.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το Δηµοτικό Σχολείο Φυλής, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών Χανίων και το 55ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. ΙΓ', σ. 9907, 9909, 9910,
9916, 9930.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 107ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ. ΙΓ', σ.
9938.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές Κοινοβουλευτικού Δικαίου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το Ιδιωτικό Δηµοτικό

Ναυστάθµου Κρήτης, το Δηµοτικό Σχολείο Αριδαίας Πέλλας, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και το Δηµοτικό Σχολείο Αγκαιρίας Πάρου. τόµ. ΙΓ', σ. 9943, 9954,
9962.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Σχολή Δηµοσιογραφίας του ΑΝΤ1, το Δηµοτικό
Σχολείο Νεροκούρου Χανίων, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Φερών Έβρου και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Λευκάδας. τόµ.
ΙΓ', σ. 9981, 9986, 9992.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σούδας Χανίων, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών, το Ιδιωτικό Σχολείο Παυλόπουλου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης, το 12ο και
18ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Ζακύνθου Καραµπίνειο. τόµ. ΙΓ', σ. 10009, 10012, 10016,
10041, 10050, 10054.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κρόκου Κοζάνης, το 8ο
Δηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης,
το 35ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Σερρών, το
2ο και 3ο Δηµοτικό Σχολείο Διαβατών Θεσσαλονίκης και
το 1ο και 5ο Δηµοτικό Σχολείο Γρεβενών. τόµ. ΙΔ', σ.
10071, 10098, 10101, 10107, 10114, 10129, 10135.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 50ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού Καστοριάς, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης, το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, το 7ο Δηµοτικό
Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κιλκίς, µέλη από τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεµόνων από 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης Καβάλας, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Σίφνου, το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Σερρών, το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Σερρών, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Κοζάνης και το 25ο
Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ', σ. 10193,
10207, 10227, 10240, 10252, 10269, 10273, 10282.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Χιλιοµοδίου Κορινθίας, 73ο
Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και το 30ο Δηµοτικό Σχολείο
Περιστερίου. τόµ. ΙΔ', σ. 10485.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαϊδαρίου, το Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης και το Δηµοτικό Σχολείο Νάουσας της Πάρου. τόµ. ΙΔ', σ. 10543,
10549, 10553, 10554.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κρουσώνα Ηρακλείου
Κρήτης, το 1ο και 5ο Δηµοτικό Σχολείο Δάφνης, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς, το 39 Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας,
το Δηµοτικό Σχολείο Δαφίων Λέσβου και το Σχολικό Κέντρο Καρδαµύλων Χίου. τόµ. ΙΔ', σ. 10565, 10567, 10573,
10580, 10584.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο και 19ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου,
το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά "Ουρουγουάη", το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο
Βαρύπετρου Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο Μπατσίου Άνδρου και το Β' Δηµοτικό Σχολείο Αταλάντης Φθιώτιδας.
τόµ. ΙΔ', σ. 10598, 10601, 10610, 10616, 10624, 10631,
10651.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου "Ελευθέριος Βενιζέλος", το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μεγαλόπολης Αρκαδίας, το 135ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ρόδου, εκπρόσωποι των Ελληνικών Σωµατείων Τυφλών, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Σκινέ - Φουρνέ
Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο Νενήτων Χίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Θεσπρωτικού Πρέβεζας, το Δηµοτικό Σχολείο
Μαΐστρου Έβρου, το 1ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ', σ. 10695, 10701, 10710, 10713,
10714, 10731, 10743, 10748, 10756, 10762.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Αρµένων Ρεθύµνου. τόµ. ΙΕ',
σ. 10969.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας. τόµ. ΙΕ', σ. 11019, 11023.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου. τόµ. ΙΕ', σ.
11027.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης
και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης.
τόµ. ΙΕ', σ. 11083, 11097.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Ουκρανικά Σαββατιάτικα Σχολεία στην Ελλάδα.
τόµ. ΙΕ', σ. 11260.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Βρετανικό Σχολείο Αγίας Αικατερίνης και ένοικοι των Ψυχοκοινωνικών Δοµών του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής και των Οικοτροφείων «Δάµος και Φιντίας» και «Αναζήτηση». τόµ. ΙΕ', σ. 11617, 11631.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο και 9ο Γυµνάσιο Ηλείου. τόµ. ΙΕ', σ. 11765.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο της Κύπρου, το 1ο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11908, 11912.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών
Σπουδών, φοιτητές Ελληνοαµερικανοί από το American
Hellenic Institute και αντιπροσωπεία της Ελληνοαµερικανικής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12148, 12181,
12193.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το από το 5ο και 7ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, παιδιά µεταναστών από το Κοινωνικό Φροντιστήριο και φοιτητές από
το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών
ΔΙΚΕΜΕΣ του Πανεπιστηµίου Σαν Ντιέγκο. τόµ. ΙΖ', σ.
12724, 12735, 12736.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Γερµανία. τόµ. ΙΖ', σ. 12865.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν είκοσι
τρεις Βέλγοι πρόσκοποι. τόµ. ΙΖ', σ. 13377.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν δεκατρία µέλη της Επιτροπής Προϋπολογισµού της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας. τόµ. ΙΖ', σ. 13462.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από Λύκειο της Ολλανδίας. τόµ. Κ', σ. 15186.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές δεκαέξι Αµερικανοί φοιτητές από το Webster
University. τόµ. Κ', σ. 15285.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από τον ξενώνα του Δροµοκαΐτειου Νοσοκοµείου.
τόµ. Κ', σ. 15395.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Βάιβεν της Δανίας. τόµ. ΚΑ', σ.
16051.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το Ίδρυµα "Η Θεοτόκος" στο Ίλιον Αττικής,
µέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Καρδίτσας και επισκέπτες από το 4ο Δηµοτικό Διαµέρισµα Αθηνών. τόµ. ΚΑ', σ.
16213, 16219, 16222.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ίδρυµα "Η Θεοτόκος" από το Ίλιον Αττικής. τόµ.
ΚΑ', σ. 16316.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν επισκέπτες από το Ίδρυµα "Η Θεοτόκος" στο Ίλιον Αττικής.
τόµ. ΚΑ', σ. 16371.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Χίου κ. Ανδρέα
Μιχαηλίδη, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί την ψήφο του για την
ονοµαστική µυστική ψηφοφορία Προέδρου της Βουλής.
τόµ. Α', σ. 23-24.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι
δεν θα παρευρίσκεται στη σηµερινή ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής και ότι στηρίζει την επιλογή
της Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Μιχαηλίδη και Π. Καµµένου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα,
ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από
τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από
την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από την δεύτερη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 4350.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσακαλώτου, Π. Καµµένου, Ι. Αµανατίδη, Σ. Αραχωβίτη, Γ. Κατρούγκαλου, Α. Μιχαηλίδη και Ν. Δένδια, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. Α', σ. 277-285.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασίου, Φ. Γεννηµατά, Ι. Μανιάτη, Β. Κατριβάνου και Α. Καραµανλή, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
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ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ. 513-519.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Κουρουµπλή, Ο. Τελιγιορίδου, Μ. Αντωνίου, Ν. Κοτζιά, Ι. Τσιρώνη, Κ. Μητσοτάκη, Α. Βεσυρόπουλου, Θ. Μπακογιάννη,
Θ. Φορτσάκη, Α. Δαβάκη, Π. Μηταράκη, Κ. Τζαβάρα, Γ.
Βαγιωνά, Κ. Γκιουλέκα, Π. Χριστοφιλοπούλου, Γ. Αρβανιτίδη, Μ. Τζελέπη και Σ. Γιαννάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Επικρατείας: "«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής
ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Β', σ. 997-1016.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Σ. Κεδίκογλου, Ι. Αµανατίδη, Θ. Δρίτσα, Ν. Κεραµέως, Ε. Μεϊµαράκη, Γ. Βλάχου, Φ. Αραµπατζή και Σ. Γεωργιάδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39,
42, 43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ', σ. 1698-1708.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ. κ. Α. Κουράκη, Δ. Μάρδα, Ν. Τόσκα, Α. Αναγνωστοπούλου, Γ. Βλάχου, Β. Οικονόµου, Α. Καββαδά και Κ. Κατσαφάδου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ.
2372-2382.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Π. Σκουρλέτη, Δ. Μπαξεβανάκη, Ν. Παρασκευόπουλου, Ι. Αµανατίδη, Δ. Μάρδα, Ε. Σκούφα, Α. Μιχαηλίδη, Θ.
Φορτσάκη, Α. Καραµανλή, Κ. Τσιάρα, Π. Μηταράκη και Π.
Καµµένου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών 80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2818-2832.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Τσιρώνη, Γ. Κατρούγκαλου, Ε. Σκούφα, Κ. Ιγγλέζη, Ν. Νικολόπουλου και Γ. Βαγιωνά, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού

Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2016.
τόµ. Ε', σ. 3146-3153.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Καββαδία, Ι. Τσιρώνη, Ε. Σκούφα, Α. Τσίπρα, Ι. Θεοφύλακτου και
Χ. Μαντά, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε', σ. 3282-3289.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κουντουρά, Ν. Ξυδάκη, Ι. Τσιρώνη, Γ. Κουµουτσάκου, Ε. Αποστόλου, Σ. Κοντονή, Δ. Μάρδα, Κ. Τσιάρα, Μ. Αντωνίου, Χ.
Κέλλα, Γ. Πάλλη, Ι. Κεφαλογιάννη, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Σ. Καλαφάτη, Γ. Μαρτίνου, Κ. Γκιουλέκα, Ε. Αυγενάκη, Γ. Κατσιαντώνη και Γ. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ.
3714-3734.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Ξυδάκη, Ι. Τσιρώνη, Α. Αναγνωστοπούλου, Δ. Μάρδα και Γ.
Πάλλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν.
Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ', σ. 38303835.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη, Κ. Κοντογεώργου, Β. Κικίλια, Κ. Κατσαφάδου, και Γ.
Μαρτίνου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 42, 46
και 56 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 6 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ', σ. 4267-4272.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κουντουρά, Ι. Αµανατίδη, Χ. Σπίτζη και Α. Αθανασίου, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι' ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 4546-4552.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Παππά
και Χ. Σπίρτζη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση των Βουλευτών κ.κ. Δ. Εµµανουηλίδη και Η. Παναγιώταρου. τόµ. Ζ', σ. 4722-4724.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Καββαδία, Χ. Καραγιαννίδη, Β. Γιόγιακα, Θ. Καράογλου, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Κ. Μπαργιώτα, Θ. Θεοχάρη και
Φ. Γεννηµατά, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
164 και ειδικό 40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
170 και ειδικό 43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροπο-
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ποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η', σ. 5335-5344.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσακαλώτου, Μ. Τριανταφύλλου, Ι. Φωτήλα, Γ. Βαγιωνά, Ν. Κακλαµάνη, Θ. Παπαθεοδώρου και Θ. Μπακογιάννη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό 1, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ.
5795-5804.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Μάρδα, Σ. Λάππα, Ζ. Λιβανίου, Π. Σκουρλέτη και Ε. Γεωργοπούλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Γ. Σταθάκη και Π. Πολάκη. τόµ. Ι', σ. 7222-7228.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Π. Σκουρολιάκου, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Κατρούγκαλου, Π. Δριτσέλη, Θ. Παπαθεοδώρου, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Μ. Τζελέπη, Ι. Μανιάτη, Ε. Κόνσολα, Ε. Μεϊµαράκη, Α.
Δηµοσχάκη, Ε. Αυγενάκη, Α. Παπαχριστόπουλου και Κ.
Ζουράρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10,
11, 19, 22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72
και 73 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής,
προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για
τη χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7595-7611.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Α. Χριστοδουλοπούλου, Β. Κατριβάνου, Ι. Καββαδία,
Χ. Καραγιαννίδη, Δ. Μάρδα, Γ. Κατρούγκαλου, Ε. Κασιµάτη, Π. Δριτσέλη, Α. Τσίπρα, Γ. Σταθάκη, Μ. Μουσταφά, Γ.
Πάντζα, Α. Μιχαηλίδη, Ι. Δραγασάκη, Π. Σκουρλέτη και Γ.
Μπαλαούρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου, Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 8549-8566.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Μάρδα, Ε. Τσακαλώτου, Ε. Καρακώστα, Ν. Μίχου, Κ. Βλάση
και Φ. Γεννηµατά, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 95, 96, 97,

98, 113, καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
421 και ειδικό 16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 9567-9574.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Ν. Παππά, Δ. Ρίζου, Δ. Μάρδα, Ο. Τελιγιορίδου, Ε.
Κασιµάτη, Ε. Καρακώστα και Θ. Φορτσάκη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση
της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού (µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ', σ. 9713-9722.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Ε. Κουντουρά, Α. Κουράκη, Δ. Μάρδα, Σ. Γεωργιάδη
και Γ. Ψαριανού, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως 61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105, 106, 142,
153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 449 και ειδικό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ', σ. 10309-10317.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Κ. Γιαβρόγλου, Ε. Κουντουρά, Ν. Ξυδάκη, Χ. Σπίρτζη,
Γ. Βαρεµένου, Σ. Κοντονή, Ν. Μανιού, Γ. Κατρούγκαλου,
Κ. Δουζίνα, Θ. Τζάκρη, Ε. Σκούφα, Γ. Σταθάκη, Κ. Ζουράρη, Δ. Καµµένου, Θ. Θεοχάρη, Δ. Κρεµαστινού, Α. Μάρκου, Ι. Φωτήλα, Φ. Γεννηµατά και Γ. Αρβανιτίδη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό αριθµό 10
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας
για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10637-10659.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γαβρόγλου, Ε. Κουντουρά, Ε. Τσακαλώτου, Α. Τριανταφυλλίδη,
Δ. Μάρδα, Γ. Κατρούγκαλου, Α. Ξανθού, Ι. Αµανατίδη, Κ.
Σκρέκα, Θ. Φορτσάκη, Χ. Κεφαλίδου, Ε. Βενιζέλου, Κ.
Σκανδαλίδη, Φ. Γεννηµατά και Θ. Θεοχάρη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
και επί των άρθρων 3, 7 και 67 επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ. 11264-11280.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γαβρόγλου, Ε. Τσακαλώτου, Α. Τριανταφυλλίδη, Δ. Μάρδα, Γ.
Κατρούγκαλου και Α. Ξανθού, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ. Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν.
Μίχου. τόµ. ΙΕ', σ. 11358-11364.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γαβρόγλου, Ν. Παππά, Ν. Ξυδάκη, Α. Μπαλτά, Δ. Ρίζου, Α. Τσίπρα, Δ. Μάρδα, Κ. Μορφίδη, Ο. Τελιγιορίδου, Γ. Κατρούγκαλου και Κ. Σέλτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
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ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ.
Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11928-11939.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Τελιγιορίδου, Μ. Θελερίτη, Α. Γκαρά, Κ. Μορφίδη, Κ. Σέλτσα,
Δ. Ρίζου, Γ. Βαρεµένου, Ι. Θεοφύλακτου, Κ. Γαβρόγλου, Γ.
Κατρούγκαλου, Δ. Μάρδα, Χ. Σπίρτζη, Μ. Βορίδη, Σ. Βούλτεψη, Μ. Αντωνίου, Σ. Κεδίκογλου, Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Β. Κεγκέρογλου, Ε. Μεϊµαράκη,
Φ. Αραµπατζή, Γ. Γεωργαντά, Σ. Γεωργιάδη, Α. Καββαδά,
Θ. Καράογλου, Γ. Κασαπίδη, Ε. Κόνσολα, Π. Μηταράκη,
Ν. Παναγιωτόπουλου, Κ. Χατζηδάκη και Β. Κικίλια, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την
κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου
2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ', σ. 12246-12278.
Ανακοινώνονται οι σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Ν. Τόσκα, Α. Μπαλτά, Α. Αναγνωστοπούλου, Ο. Γεροβασίλη, Α. Τσίπρα, Δ. Μάρδα και Γ. Σταθάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία εκλογής Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ', σ. 1275512763.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Χ. Καραγιαννίδη, Ι. Αµανατίδη, Ν. Κοτζιά, Δ. Μπαξεβανάκη, Δ. Καµµένου, Θ. Καράογλου, Κ. Σκανδαλίδη, Χ.
Κεφαλίδου και Ο. Κωνσταντινόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου
µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ', σ. 13492-13503.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Κοντονή, Θ. Θεοχάρη, Ν. Κακλαµάνη, Α. Τσίπρα, Ν. Βούτση Χ.
Κατσαβριά-Σιωροπούλου, Ε. Καρακώστα, Σ. Φάµελλου, Χ.
Βερναρδάκη, Γ. Κατρούγκαλου, Α. Μπαλτά, Ν. Κοτζιά, Κ.
Κουκοδήµου, Μ. Αντωνίου, Ι. Κεφαλογιάννη, Ε. Κόνσολα,
Α. Ασηµακοπούλου, Ε. Μεϊµαράκη, Χ. Σταϊκούρα, Ε. Αυγενάκη, Ι. Πλακιωτάκη, Α. Μπούρα, Θ. Καράογλου, Ν. Δένδια, Λ. Γρηγοράκου, Χ. Κέλλα, Μ. Χαρακόπουλου, Α. Παπαχριστόπουλου, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Π. Καµµένου, Μ.
Σαλµά, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Γ. Καρασµάνη, Κ.
Αλ. Καραµανλή, Φ. Γεννηµατά, Α. Θεοχαρόπουλου, Κ.
Σκανδαλίδη, Δ. Κρεµαστινού, Ο. Κωνσταντινόπουλου, Θ.
Παπαθεοδώρου, Μ. Τσελέπη, Δ. Κωνσταντόπουλου, και Θ.
Φορτσάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 14475- 14519.

Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Τσίπρα, Ν. Παρασκευόπουλου, Π. Κουρουµπλή, Θ. Δρίτσα, Α.
Τριανταφυλλίδη και Ε. Καρασαρλίδου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία
των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου.
τόµ. ΙΘ', σ. 14723-14729.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Ν. Παππά, Ν. Ξυδάκη, Γ. Κυρίτση, Α. Τσίπρα, Γ. Κατρούγκαλου, Ε. Κασιµάτη και Δ. Εµµανουηλίδη, σχετικά µε
τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ. Κ', σ. 15487-15469.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Μάρδα, Ν. Μανιού, Α. Σταµπουλή, Π. Καµµένου, Δ. Καµµένου,
Α. Σαµαρά, θ. Θεοχάρη, Ι. Τραγάκη και Κ. Σέλτσα, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 1617016180.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12689/8221 από 6 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, περί συστάσεων των Διαρκών Επιτροπών της
Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου
και καθορισµού των αρµοδιοτήτων τους: 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. Α', σ. 87-89.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12965/8316 από
7/10/2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής, Διαρκείς Επιτροπές της Ολοµέλειας της Βουλής: 1) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και β) Πολιτισµού και Αθλητισµού, 2) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία
α) Εθνικής Άµυνας και β) Εξωτερικών, 3) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, αρµόδια για το Υπουργείο
Οικονοµικών, 4) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) Υγείας, 5)
Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και γ) Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και 6) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αρµόδια για τα Υπουργεία α) Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, β) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Α', σ. 251-258.
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Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 12966/8317/07.10.2015
απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση,
µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας.
τόµ. Α', σ. 274-276.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 13281/8505 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές Εσωτερικών θεµάτων της Βουλής: Κανονισµού της Βουλής για την
ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο, Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 293-296.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 13282/8506 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία
συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής, για την ΙΖ' Κοινοβουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 297-298.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 13892/8918
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του Κράτους». τόµ. Α', σ. 387-389.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 13893/8919
από 15 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της «Υποεπιτροπής για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών» της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων». τόµ. Α', σ. 387, 390-391.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13890/8916, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 392-393.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 13891/8917, από
15 Οκτωβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας
Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας και Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων για την για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ. 387, 394-395.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14179/9122 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων για
την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α', σ.
599, 600-601.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14180/9123 από 19 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε η προβλεπόµενη από
το άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής
Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α', σ. 599, 602-603.

Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 14255/9181 από 20 Οκτωβρίου 2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η
προβλεπόµενη από το άρθρο 32Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για
την ΙΖ' Βουλευτική Περίοδο. τόµ. Α', σ. 599, 604-605.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 15233/9828/2.11.2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε
την οποία συστήθηκαν και 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, για την Α' Σύνοδο της
ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β', σ. 1216-1220.
Ανακοινώνεται ότι, µε επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση στις 17 Νοεµβρίου του 2015, προτάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η επανασύσταση της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών. τόµ. Δ', σ. 2231, 2232-2233.
Έγκριση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, από την Ολοµέλεια, για την επανασύσταση
της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, µε
προθεσµία υποβολής της Εκθέσεως της Επιτροπής την 31η
Μαρτίου 2016. τόµ. Δ', σ. 2231.
Ανακοινώνεται η απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση σχετικά µε τη Σύσταση και Συγκρότηση
Υποεπιτροπής αρµόδιας επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. Δ', σ. 2485-2487.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 17712/11602, από 4 Δεκεµβρίου 2015, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών. τόµ. Ε', σ. 3076-3078.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµ. 1740/1295 από 2-2-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, µε την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α
του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Α' Σύνοδο
της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Θ', σ. 5982-5984.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών Οφειλών, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι την 31η
Μαρτίου του 2016, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου του
2016 τόµ. Θ', σ. 1534654.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του 3ου Μνηµονίου και ανάγκη νέας ανακεφα-
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λαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 7429-7434.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παράγραφος 2, του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
7494-7405.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8457-8524.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας, θα αποτελείται από είκοσι τρία µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµης όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων και κατ' εφαρµογή του
άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία
για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι σε δύο µήνες από τη
συγκρότησή της. τόµ. ΙΒ', σ. 8523.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 5531/3967, από
19 Απριλίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ.
ΙΒ', σ. 8777-8780.
Έγκριση τρίµηνης παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά το
άρθρο 144 και του Κανονισµού της Βουλής, για την οποία

η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής
του πορίσµατος της δύο µήνες από της συγκροτήσεώς της
και η οποία λήγει στις 19 Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11066.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών, που έχει
συσταθεί κατά τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της
Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσης της µέχρι την 30η Ιουνίου 2016, ζητεί παράταση της λειτουργίας της έως και
την 1η Αυγούστου 2016, και η έγκριση αυτής. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11867.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ' αριθµ. 9507/6471, από 30
Ιουνίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12184-12186.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 9775/
6616/5-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: Σύσταση και συγκρότηση της υποεπιτροπής µε θέµα: «Το χρέος και η αποµείωσή του» της Διαρκούς
Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. ΙΖ', σ. 1271912721.
Ανακοινώνεται ή υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 10330/
6926/19-7-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση, µε την οποία αποφασίστηκε η σύσταση
και συγκρότηση «Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόµενο και τις διαδικασίες σύναψης των
διατλαντικών εµπορικών συµφωνιών». τόµ. ΙΖ', σ. 1297512979.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ',
σ. 13419-13508.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «για τη διεκδίκηση των Γερµανικών οφειλών» καταθέτει την έκθεσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΗ', σ. 13658.
Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Κανονισµού καταθέτει την
Έκθεσή της στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51/Α'/10.4.1997)". τόµ. ΙΗ',
σ. 13936.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συ-
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σταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Κ', σ. 15341.
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ώρα
13.30 στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της
Βουλής θα πραγµατοποιηθεί ειδική εκδήλωση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, προς απόδοση τιµής στα µέλη της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής που συµµετείχαν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο του 2016. τόµ. ΚΑ', σ. 16208.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
της χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών για την πληρωµή των σχολικών καθαριστριών. τόµ. ΙΔ', σ. 10474.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/
71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ.
1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και
συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου»
(Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014)
«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες
µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4403,
ΦΕΚ: 125 Α' / 07.07.2016). τόµ. ΙΕ', σ. 11009, τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11867-11892, 11894-11926, 12150.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ειδικού ακατάσχετου
λογαριασµού για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Κ', σ. 15085.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη «φυγή»
των επενδύσεων. τόµ. Θ', σ. 6496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Διαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων µικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν είκοσι έως σαράντα εννέα άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ)". τόµ. ΙΓ', σ. 9207.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας και του δρόµου Γεµέλια-Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα. τόµ. Δ', σ. 2083.
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που βρίσκονται «σε
κίνδυνο». τόµ. ΙΓ', σ. 9944.
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε " Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing»". (Επερωτώντες: Έντεκα
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ', σ. 4496.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά α) µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των µισθών των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας
και β) µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας.
τόµ. Θ', σ. 6504.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις αρρυθµίες στη λειτουργία της ΕΥΠ και την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των υπαλλήλων της. τόµ. ΙΓ', σ. 9131.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της «Softex» στον
Βοτανικό. τόµ. Η', σ. 5634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολικών
µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστών/καθαριστριών που απασχολούνται στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Ι', σ. 6763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας µε όλα τα δι-
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καιώµατα των εργαζοµένων, στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από τον νέο εργοδότη «ΝΙΤΣΙΑΚΟ». τόµ. ΙΕ', σ.
11073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του ξενοδοχείου
«Athens Ledra». τόµ. ΙΖ', σ. 12705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαγγελµατική και εργασιακή αναβάθµιση
των «βοηθών νοσηλευτών». τόµ. ΙΗ', σ. 13874.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάσταση
των εργαζοµένων στην καθαριότητα των αµαξοστασίων της
εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) του οµίλου ΟΑΣΑ. τόµ. Η', σ. 5683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ»
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ', σ. 5907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την πρόβλεψη
και διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, µετά την πώληση
του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών του ΟΛΠ. τόµ. Ι', σ.
6784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διατήρηση των είκοσι επτά εργαζοµένων των
Κοινωνικών Δοµών της Χαλκίδας. τόµ. Ι', σ. 7109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε «την προσπάθεια επιβολής απαράδεκτων όρων
σε ατοµικές συµβάσεις εργασίας και επιβολής τους στους
εργαζοµένους µε την απειλή της απόλυσης». τόµ. ΙΒ', σ.
8426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζόµενων στην «Ηλεκτρονική Αθηνών». τόµ. ΙΓ', σ. 9119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε εργοστάσιο λιπασµάτων στην Καβάλα. τόµ. ΙΖ', σ.
12706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας «Καρφούρ - Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ',
σ. 13860.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της διαδικασίας του εργόσηµου των παράτυπα διαµενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία. τόµ. Ι', σ.
6926.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την πρόβλεψη
και διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, µετά την πώληση
του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών του ΟΛΠ. τόµ. Ι', σ.
6784.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης
και έκδοσης εργοσήµου που αφορούν στην απασχόληση
των εργατών γης. τόµ. Ζ', σ. 4383.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αδυναµία εγκατάστασης των δικαιούχων στις
εργατικές κατοικίες που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου
Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΚΑ', σ. 16314.
ΕΡΕΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4386, ΦΕΚ: 83 A' /
11.05.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7851, τόµ. ΙΓ', σ. 9137-9201,
9218-9319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15469.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ
Ανακοινώνεται η οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Ιανουαρίου 2016, σύµφωνα µε την οποία οι επίκαιρες ερωτήσεις που δεν συζητούνται λόγω κωλύµατος Υπουργού, θα επαναπροσδιορίζονται για συζήτηση
αυτοµάτως σε επόµενη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, χωρίς να είναι απαραίτητη, όπως γινόταν µέχρι
τώρα, η επανακατάθεσή τους. Η ως άνω απόφαση δεν θα εφαρµόζεται όταν ο καθ' ύλην αρµόδιος Υπουργός ευρίσκεται στο εξωτερικό. τόµ. Ζ', σ. 4341.
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή κ. Γ. Κουµουτσάκο, σχετικά µε την προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β', σ.
1119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Β. Λεβέντη, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής για την ίδρυση νέων κέντρων υποδοχής προσφύγων τύπου «hotspot» στην ελληνική επικράτεια και ιδίως στη νήσο
Κω. τόµ. Ε', σ. 3509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τους χειρισµούς της Κυβέρνησης στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. τόµ. Ε', σ. 3514.
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξάπλωση της
νόσου της οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών µε σοβαρές
συνέπειες στην εγχώρια κτηνοτροφική παραγωγή. τόµ. Β',
σ. 1126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ', σ. 1368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση στην
παραγωγή βαµβακιού λόγω έντονων βροχοπτώσεων σε όλους τους νοµούς της Θεσσαλίας. τόµ. Δ', σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Δ', σ. 2161.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων στους αγρότες
της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2186.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες για το 2015. τόµ. Δ', σ.
2619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση του
Υπουργείου στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος του ελληνικού
ελαιόλαδου. τόµ. Δ', σ. 2620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υποστήριξη
και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου,
Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. Ε', σ. 3520.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναστολή αδειοδότησης έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής. τόµ. Ε', σ. 3522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πληρωµή των
κτηνοτρόφων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα βιολογικής κτηνοτροφίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ.
ΣΤ', σ. 4119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των παραγωγών πατάτας του Κάτω Νευροκοπίου Δράµας εξαιτίας της ύπαρξης επιβλαβούς µύκητα
σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. τόµ. ΣΤ', σ. 4125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη του
συµψηφισµού ενέργειας στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. τόµ. ΣΤ', σ. 4129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τη δραστική µείωση της βασικής ενίσχυσης των αγροτών της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 4342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξέλιξη των

έργων επέκτασης του Ανάβαλου στην Αργολίδα και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου. τόµ. Ζ', σ. 4387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υποστήριξη
και την αξιοποίηση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. Ζ', σ. 4389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους απλήρωτους
παραγωγούς οινοστάφυλων της Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ', σ. 4715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2015 και της εξισωτικής 2015 των αγροτών. τόµ. Ζ', σ. 4926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων κτηνοτρόφων του Έβρου, τόσο από τις καταστροφικές πληµµύρες του χειµώνα 2014-2015, όσο και
από τη λοιµώδη Οζώδη Δερµατίτιδα των βοοειδών, καθώς
και τη λήψη µέτρων για την προστασία και ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας. τόµ. Η', σ. 5464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «αποζηµίωση
των αγροτών λόγω της ενσκήψεως καταρροϊκού πυρετού».
τόµ. Η', σ. 5465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λόγω της µη έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων από το Δασαρχείο Αµφιλοχίας. τόµ. Η', σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων της συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Η', σ. 5468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης
στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η', σ. 5596.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το «ελληνικό ελαιόλαδο και τις µεγάλες πολυεθνικές, τη διάθεσή του στην
αγορά και τους εργαζοµένους σε αυτό». τόµ. Η', σ. 5627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιθανότητα
κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. τόµ. Θ', σ. 5908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις άδειες αλίευσης τόνου για το έτος 2016. τόµ. Θ', σ. 5909.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων που οφείλει ο
Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
για το 2015 στους αγρότες. τόµ. Θ', σ. 5985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση της «κάρτας του αγρότη». τόµ. Θ', σ. 5987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης του Ευβοϊκού Κόλπου από την εφαρµογή της απόφασης του Υπουργείου που επιτρέπει την αλιεία µε το εργαλείο της βιντζότρατας. τόµ. Θ', σ. 5987.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. τόµ. Θ', σ. 5993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του πλαφόν
παραγωγής βαµβακιού και την παράταση της προθεσµίας
συγκοµιδής για τα έτη 2014-2015. τόµ. Θ', σ. 6493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συµβολή του
Υπουργείου στη βελτίωση του τραπεζικού προϊόντος µε την
επωνυµία «Κάρτα Αγρότη». τόµ. Ι', σ. 6673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
οφειλόµενων αποζηµιώσεων και ενισχύσεων στους αγρότες της Ηλείας για τις ζηµιές στην αγροτική παραγωγή του
Α' εξαµήνου του 2015. τόµ. Ι', σ. 6674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της διαδικασίας του εργόσηµου των παράτυπα διαµενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία. τόµ. Ι', σ.
6926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάκτηση από το ελληνικό δηµόσιο απευθείας από τους Έλληνες αγρότες των κρατικών ενισχύσεων ύψους 421 εκατοµµυρίων
ευρώ της περιόδου 2008-2009, µετά από την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2016. τόµ. Ι', σ.
6927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα συµπληρωµατικά έργα του φράγµατος Μπραµιανών Ιεράπετρας. τόµ. Ι',
σ. 6929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταστροφή
του αλιεύµατος από τις βιντζότρατες. τόµ. Ι', σ. 6931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατανοµή δικαιωµάτων ενίσχυσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) για την περίοδο 2015-2019. τόµ. Ι', σ. 7055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αδειοδότηση
των πρόχειρων καταλυµάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. Ι', σ. 7435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ', σ.
7709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και της γαλακτοπαραγωγής. τόµ. ΙΑ', σ. 7712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις
στην εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου εξαιτίας της εισαγωγής αφορολόγητου ελαιόλαδου από την Τυνησία. τόµ. ΙΑ',
σ. 7715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις ανακτήσεις αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. ΙΑ', σ. 7719.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου της µεταφοράς νερού από τον Πηνειό στη Δυτική
Αχαΐα. τόµ. ΙΑ', σ. 7721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
των αναγκαστικών συνεταιρισµών στον Νοµό Χίου. τόµ.
ΙΑ', σ. 7723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για την απόσυρση της κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για το «ελληνικό γιαούρτι». τόµ. ΙΒ', σ.
8904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πληρωµές ανειληµµένων υποχρεώσεων του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013. τόµ. ΙΒ', σ. 8905.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή του
υπολοίπου των επιδοτήσεων στους παραγωγούς της χώρας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8907.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Φράγµα Καλαµίου του Δήµου Βιάννου. τόµ. ΙΒ', σ. 8908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Χανίων. τόµ.
ΙΓ', σ. 9115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αντικανονικές
περικοπές ενισχύσεων, την αναγκαία παράταση της προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2016 και επιβεβληµένο το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων για τα οριστικά δικαιώµατα. τόµ. ΙΓ', σ.
9926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των αγροτών, για τη µειωµένη παραγωγή σε όλες σχεδόν
τις δενδρώδεις καλλιέργειες Πέλλας και Ηµαθίας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκπρόθεσµες
ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την εσφαλµένη ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων καλλιεργητών ενταγµένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η τεχνική λύση που δόθηκε
το 2014 για την κατανοµή των δηµόσιων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων αρµοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. ΙΓ',
σ. 9929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα µέτρα αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε 21-4-2016 στις
περιοχές Ανατολή και Μύρτο του Δήµου Ιεράπετρας Ε.Π.
Λασιθίου Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ. 9930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση των οριστικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για χιλιάδες νέους αγρότες από έλλειψη ενηµέρωσης, αυθαίρετες ενέργειες και λάθη της δηµόσιας διοίκησης. τόµ. ΙΓ', σ. 10049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα πληρωµών άµεσων ενισχύσεων σε αγρότες που υπέβαλλαν ενστάσεις ή βρίσκονται σε διαδικασίες ελέγχων.
τόµ. ΙΔ', σ. 10544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους δενδροκαλλιεργητές του Νοµού Λάρισας για την παραγωγή τους που καταστράφηκε από πρόσφατο παγετό. τόµ. ΙΔ', σ. 10545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκαιρη διενέργεια ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών.
τόµ. ΙΔ', σ. 10547.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων των αγροτών του Δήµου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω των καταστροφών στο
φυσικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πληµµύρες του 2015.
τόµ. ΙΔ', σ. 10549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
επικαίρων ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του
Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ', σ. 10703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το ολοκληρωµένο σύστηµα χαλαζικής προστασίας των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. τόµ. ΙΔ', σ. 10704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε «την παραγωγή
φέτας από εισαγόµενο γάλα». τόµ. ΙΔ', σ. 10706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον θεσµό του
κτηνιάτρου εκτροφής. τόµ. ΙΔ', σ. 10707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξγης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στις καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία. τόµ.
ΙΔ', σ. 10708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την δωρεάν παραχώρηση τεµαχίου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του
Δήµου Παύλου Μελά για ανέγερση του 5ου Δηµοτικού Σχολείου και του 7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
τόµ. ΙΕ', σ. 11022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τήρηση των
κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα αιγοπρόβατα. τόµ.
ΙΕ', σ. 11024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, φέτα και ελιές Καλαµών. τόµ. ΙΕ', σ. 11255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εµπορική
συµφωνία ΗΠΑ-ΕΕ (ΤΤΙΡ) και την προστασία της ελληνικής
φέτας. τόµ. ΙΕ', σ. 11256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ελάχιστης δυνατής συνδεδεµένης ενίσχυσης στους παραγωγούς εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΕ', σ. 11258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις διαφαινόµενες ζηµιές στην παραγωγή ελαιολάδου

σε περιοχές της Κρήτης, λόγω προβληµατικής καρπόδεσης
της ελιάς. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων σε περιοχές της Πελοποννήσου από τις
πληµµύρες και το χαλάζι της 25ης Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 12659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών
και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 1906-2016 στη Ρόδο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το «πακέτο Χατζηγάκη» και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
περί ανάκτησης του ποσού των 327 εκατοµµυρίων ευρώ ως
παρανόµως καταβληθέντος σε Έλληνες αγρότες το 2008
και 2009. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοµό Σερρών από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
γεωργοκτηνοτρόφων από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και ασθένειες. τόµ. ΙΖ', σ. 12823.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης από την ξηρασία και
τις υψηλές θερµοκρασίες. τόµ. ΙΖ', σ. 12825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απώλεια επιδότησης των νέων αγροτών και των ενοικιαστών αγροτικής
γης. τόµ. ΙΖ', σ. 12826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για ανάθεση του ρόλου της αρµόδιας αρχής για
τη µέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών της κλωστικής κάνναβης, στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου
Βάµβακος. τόµ. ΙΖ', σ. 12874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανακριβή τηλεπισκόπηση των εκτάσεων που οδηγεί σε πρωτοφανές οικονοµικό αδιέξοδο τους βαµβακοκαλλιεργητές. τόµ. ΙΖ', σ.
12875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το καθεστώς της
χρήσης σκόνης γάλακτος στην παρασκευή του ελληνικού
γιαουρτιού. τόµ. ΙΖ', σ. 12933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης τη φετινή άνοιξη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πληρωµές του
ΟΠΕΚΕΠΕ, στρεµµατικής ενίσχυσης αµπελώνων έτους
2015. τόµ. ΙΗ', σ. 13867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το "πάγωµα" του
συνόλου των εκτιµήσεων των ζηµιών στις εκµεταλλεύσεις
του αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου και κατ' επέκταση των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ. τόµ. ΙΘ', σ. 14648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-

96
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην παραγωγή του πορτοκαλιού στον Νοµό Ηλείας από το
έντοµο του διαλευρώδους. τόµ. ΙΘ', σ. 14650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό
από την συνδεδεµένη ενίσχυση, µε κριτήριο το άπιαστο όριο των 120 κιλών γάλα ανά ζώο, για χιλιάδες κτηνοτρόφους µε εγχώριες φυλές εντατικής βοσκής. τόµ. Κ', σ.
15398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των έργων του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου Αργολίδας. τόµ. Κ', σ. 15400.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δίκαιη αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τον παγετό του Μαρτίου 2016, ο οποίος προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές στις
δενδροκαλλιέργειες του Νοµού Λάρισας. τόµ. Κ', σ.
15464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση
στον Δήµο Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ', σ. 15465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις ζηµιές στις
καλλιέργειες και σε εγκαταστάσεις από πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Ηλεία. τόµ. ΚΑ', σ. 15960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προτάσεις των
γεωτεχνικών εργαζοµένων στον ΕΛΓΑ Κρήτης. τόµ. ΚΑ', σ.
15962.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Πελοπόννησο. τόµ. ΚΑ', σ. 16080.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αποπληρωµή δανείων από την ΑΤΕ µέσω «balloon
payment». τόµ. Γ', σ. 1358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε ζητήµατα εφαρµογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. τόµ. Δ', σ. 2463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την άρση αρνητικών συνεπειών του άρθρου 78 του ν.
4146/2013 και την πορεία ελέγχων για υποθέσεις διαφθοράς. τόµ. Δ', σ. 2630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη στέγαση του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά. τόµ.
Δ', σ. 2633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον εξορθολογισµό και τη λειτουργία των άµισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα δάνεια των κοµµάτων και τις λίστες µεγαλοκαταθετών
στο εξωτερικό. τόµ. Η', σ. 5677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά

µε την καθυστέρηση της Εισαγγελίας Χαλκιδικής στη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ» για τα υποέργα Ολυµπιάδας και Μαύρων Πετρών των Μεταλλείων Κασσάνδρας. τόµ. Θ', σ. 5975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καταβολή εµπράγµατων εγγυήσεων για την αποφυλάκιση κατηγορουµένων. τόµ. Θ', σ. 6486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την Επιτροπή Αξιολόγησης και την Επιτροπή Επάρκειας
των άρθρων 15 και 16 του Κώδικα περί Δικηγόρων και την
υπέρµετρη καθυστέρηση εγγραφής στα µητρώα ασκούµενων πτυχιούχων Νοµικής που έχουν αναγνώριση αντιστοιχίας πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ. τόµ. Θ', σ. 6487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον κίνδυνο καθυστέρησης της υλοποίησης της συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό και
µεταναστευτικό, εξαιτίας χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών επί των διαφορών παροχής ασύλου και επικουρικής
διεθνούς προστασίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την παραχώρηση ακινήτων Ζώνης Α2 του Ολυµπιακού
Πόλου Φαλήρου. τόµ. ΙΓ', σ. 9935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την «ποινικοποίηση» των αγώνων των αγροτών. τόµ. ΙΔ',
σ. 10699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις οικονοµικές συνέπειες από τη δικονοµική απραξία.
τόµ. ΙΕ', σ. 11617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη αλλαγής του Οικογενειακού Δικαίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12143.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την εισροή τροµοκρατών στην Ευρώπη µέσω της Ελλάδας. τόµ. Δ', σ. 2479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποκατάσταση των αποδοχών
και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.
τόµ. Δ', σ. 2481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την προσγείωση στρατιωτικών αεροπλάνων στη Ρόδο. τόµ. Θ', σ. 6484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την «απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων». τόµ. Θ', σ. 6569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
(ΕΑΣ). τόµ. Ι', σ. 7099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη συντήρηση
και αποκατάσταση του Στρατοπέδου συγκέντρωσης Χαϊδαρίου και την ανάδειξη του χώρου ως Μνηµείου Εθνικής Αντίστασης. τόµ. ΙΓ', σ. 10039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
ΑΒΕΕ". τόµ. ΙΓ', σ. 10040.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα προβλήµατα και τις προοπτικές
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων ΕΛΒΟ. τόµ. ΙΓ', σ.
10042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη δηµιουργία hot spot στη συνοικία των νεοπροσφύγων Ποντίων, Γκορυτσά Ασπροπύργου.
τόµ. ΙΕ', σ. 11009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις συνθήκες φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. τόµ. ΙΕ', σ. 11242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση προσφύγων και
µεταναστών εντός του αστικού ιστού του Δήµου Καβάλας,
στο στρατόπεδο Ασηµακοπούλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα κρούσµατα φυµατίωσης σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο. τόµ. ΙΖ', σ.
12876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάσχεση εταιρικών λογαριασµών της εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας». τόµ. ΙΖ', σ.
12878.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επανεξέταση του καθεστώτος της
συνθήκης Σένγκεν. τόµ. Ε', σ. 3504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για
το πυρηνικό πρόγραµµα της Τουρκίας. τόµ. Ζ', σ. 4704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καθυστέρηση του ενταφιασµού των
Ελλήνων µαχητών του 1940 στην Αλβανία τόµ. ΙΒ', σ.
8449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη ίδρυση γραφείων τουρκικού οργανισµού στην Ελλάδα. τόµ. ΙΒ', σ. 8451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «καλλιέργεια κλίµατος έντασης και
τις µεθοδεύσεις του τουρκικού προξενείου στη Θράκη».
τόµ. ΙΒ', σ. 8451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας µας στους Σκοπιανούς. τόµ. ΙΒ', σ. 8453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αφαίρεση των τίτλων ιδιοκτησίας από
123 ελληνικές οικογένειες στο χωριό Δρυµάδες της Χιµάρας. τόµ. ΙΓ', σ. 9203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους περιορισµούς στην έκδοση τουριστικής βίζας από Ρωσία. τόµ. ΙΓ', σ. 9209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καθυστέρηση αίτησης βίζας στη Ρωσία. τόµ. ΙΓ', σ. 9704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους «άταφους πεσόντες του έπους του
'40 και τη σηµερινή ανήθικη» -όπως την χαρακτηρίζει ο
Βουλευτής- «απαίτηση του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΔ', σ. 10553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε «τις συνεχιζόµενες αλβανικές προκλήσεις». τόµ. ΙΣΤ', σ. 12145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτε-

ρικών, σχετικά µε την ανάγνωση του Ευαγγελίου την ηµέρα
του Αγίου Πνεύµατος στην Αγιά Σοφιά. τόµ. ΙΖ', σ. 12829.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά α) µε την αναγνώριση των
σκοπιανών διαβατηρίων που φέρουν το όνοµα "Μακεδονία" και β) µε τη θωράκιση διαβατηρίων µε την ένδειξη
"Μακεδονία". τόµ. ΚΑ', σ. 16303.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης και
προστασίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. τόµ. Β', σ.
1105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στη Βιοµηχανία
«ΒΙΣ Α.Ε.» στην Α' Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. Β', σ.
1127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. τόµ. Δ', σ.
2081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο της Βιοµηχανίας της εταιρείας
«Coca-Cola Τρία Έψιλον» στον Βόλο. τόµ. Δ', σ. 2469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης των ατόµων µε αναπηρία
και βαριά κινητική αναπηρία από τις νέες µειώσεις του τρίτου µνηµονίου. τόµ. Δ', σ. 2470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. Δ', σ.
2472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση όλων των σχετικών αποφάσεων
που αφορούν την εντολή επιστροφής του επιδόµατος τοκετού και τη χορήγησή του σε όλες τις γυναίκες. τόµ. Δ', σ.
2483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις συντάξεις του ΟΓΑ. τόµ. Δ', σ. 2488.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναδροµική κατάργηση ευνοϊκής ρύθµισης
για τους νέους ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ). τόµ. Δ', σ. 2617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σαράντα δύο εργαζοµένων του εργοστασίου ανακύκλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης από την εταιρεία WASTE SOLUTIONS. τόµ. Ε', σ.
3519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε "την παρέµβαση της εργοδοσίας στη λειτουργία
του Σωµατείου των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ". τόµ. ΣΤ', σ. 3594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
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σχετικά µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου,
ώστε τα ασφαλιστικά ταµεία να αναζητούν τις αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές µε δίκαιο τρόπο. τόµ. Ζ', σ. 4382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης
και έκδοσης εργοσήµου που αφορούν στην απασχόληση
των εργατών γης. τόµ. Ζ', σ. 4383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων
αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων. τόµ. Ζ', σ. 4390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις «ασφαλιστικές ενηµερότητες των µηχανικών». τόµ. Ζ', σ. 4703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην καθαριότητα των νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 4714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιολόγηση και τη συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη». τόµ. Η', σ. 5469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ). τόµ. Η', σ.
5570.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να
δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους εργοδότες να µπουν στη
ρύθµιση χρεών προς το ΙΚΑ. τόµ. Η', σ. 5571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή πρόβλεψης του ν. 4162/2013 για
τη δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών «Εθνικός
Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ)».
τόµ. Η', σ. 5584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό που «όπως
είναι διατυπωµένο ουσιαστικά οδηγεί στην έξοδο του µαχόµενου δικηγόρου από το επάγγελµα». τόµ. Η', σ. 5589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της «Softex» στον
Βοτανικό. τόµ. Η', σ. 5634.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διακοπή της δηµοσιοποίησης των στοιχείων
του συστήµατος ΗΛΙΟΣ. τόµ. Η', σ. 5635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην εταιρία
«ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε.» στην Α' βιοµηχανική περιοχή
(ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου. τόµ. Η', σ. 5637.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για την εκποί-

ηση της περιουσίας των εταιρειών «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΞ«ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» για 6 µήνες. τόµ.
Η', σ. 5692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Η', σ. 5694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ', σ. 5904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ»
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ', σ. 5907.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά α) µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των µισθών των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας
και β) µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας.
τόµ. Θ', σ. 6504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση διπλών και τριπλών συντάξεων
που χορηγούνται σε Βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Θ', σ. 6528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων
του ΙΚΑ. τόµ. Ι', σ. 6663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις αναλογιστικές µελέτες για τις εφάπαξ παροχές. τόµ. Ι', σ. 6750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης που
αφορά την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του
Ολυµπιακού Χωριού στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι', σ. 6761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων (ΤΕΑΠΥΚ). τόµ. Ι', σ. 6947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διατήρηση των είκοσι επτά εργαζοµένων των
Κοινωνικών Δοµών της Χαλκίδας. τόµ. Ι', σ. 7109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθµών, καθώς και
των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠµεΑ). τόµ. Ι', σ. 7110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανασύσταση των Οργανισµών Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Ι', σ. 7115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ.
ΙΑ', σ. 7848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε «την προσπάθεια επιβολής απαράδεκτων όρων
σε ατοµικές συµβάσεις εργασίας και επιβολής τους στους
εργαζοµένους µε την απειλή της απόλυσης». τόµ. ΙΒ', σ.
8426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εξαίρεση του Δήµου Βόλου από το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. ΙΒ', σ. 8542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό των Δήµων κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων από το πρόγραµµα "Κέντρα Κοινότητας".
τόµ. ΙΒ', σ. 9029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλους
τους δήµους της χώρας. τόµ. ΙΓ', σ. 9112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζόµενων στην «Ηλεκτρονική Αθηνών». τόµ. ΙΓ', σ. 9119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις απολύσεις στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
(ΕΑΣ). τόµ. ΙΓ', σ. 9120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία "Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις, Μεταλλικές Κατασκευές, Επικαλύψεις Α.Β.Ε.Ε. (ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε.) που λειτουργεί στη
Β' Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Διαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων µικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν είκοσι έως σαράντα εννέα άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ)". τόµ. ΙΓ', σ. 9207.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ασφάλισης, σχετικά α) µε το πιλοτικό
πρόγραµµα "εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα (ΕΚΕ)" και β)
µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΙΓ', σ. 10053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό των ανέργων όλων των νησιωτικών δήµων από το «Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας».
τόµ. ΙΔ', σ. 10554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής του εφάπαξ
βοηθήµατος από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). τόµ. ΙΔ', σ. 10692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για εισήγηση νοµοθετικής διάταξης για βιώσιµη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών. τόµ. ΙΔ', σ. 10693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων χηρείας, ύστερα από τη θεσµοθέτηση ορίου ηλικίας για αυτές, µετά την ψήφιση του τελευταίου πολυνοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό.
τόµ. ΙΔ', σ. 10695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος για το Παιδί
«Η Παµµακάριστος». τόµ. ΙΔ', σ. 10697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας µε όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από τον νέο εργοδότη «ΝΙΤΣΙΑΚΟ». τόµ. ΙΕ', σ.
11073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις επιπτώσεις στους αγρότες συνταξιούχους από
τον νέο ασφαλιστικό νόµο 4387/2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κληροδότηµα της Ιωάννας Κρίκκη στο Ορφανοτροφείο Λάρισας. τόµ. ΙΕ', σ. 11750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εξοµοίωση των τρίτεκνων οικογενειών µε τις
πολύτεκνες. τόµ. ΙΕ', σ. 11758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη συµπερίληψη της Σάµου στην πιλοτική φάση εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης.
τόµ. ΙΕ', σ. 11781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ενδεχόµενο περικοπής του 60% της σύνταξης
των αγροτών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ακύρωση των διατάξεων που καταργούν το
ΕΚΑΣ και επιφέρουν απώλειες στο εισόδηµα χιλιάδων συνταξιούχων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του ξενοδοχείου
«Athens Ledra». τόµ. ΙΖ', σ. 12705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε εργοστάσιο λιπασµάτων στην Καβάλα. τόµ. ΙΖ', σ.
12706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις διαγραφές σπουδαστών δηµόσιων ΙΕΚ από
τα µητρώα του ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΖ', σ. 12805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υποβάθµιση των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ για
τους ασφαλισµένους του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΖ', σ.
12807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έρ-
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γου µε προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωµένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το άνω Υπουργείο. τόµ. ΙΖ', σ.
12813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή κριτηρίου εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού από την εταιρεία "RAPORT Α.Ε.".
τόµ. ΙΖ', σ. 12944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εναρµόνιση των διαδικασιών αποπληρωµής
δανείων τρίτεκνων οικογενειών του ιδιωτικού τοµέα µε τις
τρίτεκνες οικογένειες του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα σε λατοµεία
της περιφερειακής ενότητας Δράµας. τόµ. ΙΖ', σ. 12946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. τόµ. ΙΖ', σ. 12947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας «Καρφούρ - Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ',
σ. 13860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναφορά της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ηθοποιών. τόµ. ΙΗ', σ. 13861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους εργαζοµένους στα ξενοδοχεία της χώρας.
τόµ. ΙΗ', σ. 13863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διακοπή της ενίσχυσης στην Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραµµάτων διερµηνείας στη
νοηµατική γλώσσα. τόµ. ΙΗ', σ. 13865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης για συρρίκνωση
των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μυτιλήνης. τόµ. ΙΘ',
σ. 14590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την περικοπή συντάξεων κατά 60% για όσους
νέους συνταξιούχους αγρότες ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα µετά τη συνταξιοδότησή τους. τόµ. Κ', σ. 15046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την πρόταση µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. τόµ. Κ', σ. 15089.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

σχετικά µε την µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επιταγή εργασίας. τόµ. Κ', σ. 15178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων. τόµ.
Κ', σ. 15401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. τόµ. Κ', σ. 15403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την προστασία από την κατάσχεση των αναδροµικά καταβαλλόµενων συντάξεων. τόµ. Κ', σ. 15449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό από το νέο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας Δήµων και Ανέργων από ολόκληρες περιφέρειες. τόµ. Κ', σ. 15452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων για όλους όσους την απώλεσαν και ανεξαρτήτως λόγου. τόµ. Κ', σ. 15460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δραστική περικοπή των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων των ΑΜΕΑ. τόµ. Κ', σ. 15461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ των εθελοντικών οργανισµών. τόµ.
ΚΑ', σ. 16047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αδυναµία εγκατάστασης των δικαιούχων στις
εργατικές κατοικίες που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου
Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΚΑ', σ. 16314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου χυµοποίησης και τυποποίησης χυµού της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αργολίδας "Εσπερίδες". τόµ. ΚΑ', σ.
16316.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά
της 17ης Ιουλίου στη Δηµοτική Ενότητα Βοιών του Δήµου
Μονεµβασίας. τόµ. Β', σ. 771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον Δήµο Αχαρνών.
τόµ. Β', σ. 1104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών και την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τη θεοµηνία στις 21/10/2015
στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Β', σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από
τις πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β', σ. 1221.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την µετακύλιση της αρµοδιότητας των προνοιακών επιδοµάτων
και βοηθηµάτων στους δήµους. τόµ. Δ', σ. 2054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την κάλυψη της δαπάνης µεταφοράς µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών και των µαθητών των ΕΠΑΛ. τόµ. Δ', σ. 2451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. Δ', σ. 2452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µισθοδοσία των εργαζοµένων στις Περιφέρειες. τόµ. Δ', σ.
2454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αλλαγή του επικεφαλής στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Δ', σ. 2615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άρση της απόστασης των είκοσι χιλιοµέτρων για τη δωρεάν
µεταφορά των µαθητών των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ. τόµ. Δ', σ. 2642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις "αποσχιστικές δραστηριότητες και τη συνεργασία µε την Άγκυρα Μουσουλµάνων της Θράκης". τόµ. ΣΤ', σ. 4116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υιοθέτηση και την προώθηση της αποτέφρωσης των νεκρών από την Πολιτεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
πρόσκληση για καταγραφή αδιόριστων προηγούµενων διαγωνισµών ΑΣΕΠ. τόµ. ΣΤ', σ. 4121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση των Αστυνοµικών Τµηµάτων στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΣΤ', σ. 4130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις ανεξόφλητες δαπάνες που αφορούν τη σίτιση προσφύγων
στους επαγγελµατίες της νήσου Χίου. τόµ. Ζ', σ. 4349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
τρόπο διενέργειας βουλευτικών εκλογών µε λίστα ή µε
σταυρό προτίµησης σε περίπτωση που αυτές πραγµατοποιηθούν εντός δεκαοκταµήνου από τις τελευταίες διεξαχθείσες
εκλογές. τόµ. Ζ', σ. 4385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επίθεση σε συνταξιούχους διαδηλωτές µε χηµικά και ξυλοδαρµούς στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ. 4489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την πριµοδότηση µουσουλµάνων της Θράκης σε προκηρύξεις
πρόσληψης υγειονοµικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. τόµ. Η', σ. 5147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο Ζεφύρι Αττικής. τόµ.
Η', σ. 5678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την

πρόληψη και αποτροπή των επιθέσεων στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ από οµάδες των «γνωστών-αγνώστων»
κουκουλοφόρων. τόµ. Η', σ. 5680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας µας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ.
Η', σ. 5687.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων στο προσφυγικό ζήτηµα από την
Κυβέρνηση και τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από τη Σένγκεν. τόµ. Η', σ. 5689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση των µη κυβερνητικών οργανώσεων στα
νησιά του Αιγαίου. τόµ. Η', σ. 5691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αλλαγή του υφισταµένου νοµοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά
τον χρόνο κρίσεων των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Θ', σ. 5989.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το ζήτηµα της δηµιουργίας του hot spot στην Κω και την άµεση αποχώρηση των ΜΑΤ από το νησί. τόµ. Θ', σ. 5990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη διερεύνηση περιστατικών αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίας.
τόµ. Θ', σ. 5995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. τόµ. Ι', σ. 6924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έξαρση του προβλήµατος της διακίνησης-εµπορίας-χρήσης
των ναρκωτικών στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. Ι', σ. 6941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µεταφορά του Παραρτήµατος Βιλίων Πυροσβεστικής Ακαδηµίας εκτός Αττικής. τόµ. Ι', σ. 7436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση πυροσβεστών πενταετίας στα πλαίσια της οµογενοποίησης, την παροχή των δικαιούµενων επιδοµάτων
και τη χορήγηση αδειών µητρότητας. τόµ. Ι', σ. 7438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας-ΛευκάδαςΠρέβεζας-Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι', σ. 7439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα «εκατοµµύρια που µοιράζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα
χρεοκοπηµένα κόµµατα». τόµ. Ι', σ. 7441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη λειτουργία όλων των
κοινωνικών δοµών και άλλων υπηρεσιών των δήµων όλης
της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον έλεγχο των συνθηκών µετακίνησης των προσφύγων και των
µεταναστών από τη Χίο στη Λέρο. τόµ. ΙΒ', σ. 8533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση από ΜΚΟ µε ύποπτο ρόλο και χρηµατο-
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δότηση στους χώρους υποδοχής προσφύγων και παράνοµων µεταναστών. τόµ. ΙΒ', σ. 8534.
Συζσήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
ρόλο των ΜΚΟ για την αντιµετώπιση του προσφυγικού και
µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. ΙΒ', σ. 8536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το Κέντρο Ανοιχτής Δοµής Φιλοξενίας Χέρσου. τόµ. ΙΒ', σ.
8538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς της πρώην
ΕΣΣΔ. τόµ. ΙΒ', σ. 8540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση του
προσφυγικού, τις καθυστερήσεις στην εκταµίευση ευρωπαϊκών πόρων και τη µη εφαρµογή του νόµου για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας. τόµ. ΙΒ', σ. 8541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επείγουσα κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και µεταναστών που φιλοξενούνται στους Δήµους Καβάλας και
Παγγαίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ. 9017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την «υπονόµευση και τις προβοκάτσιες σε ειρηνικές πολιτικές εκδηλώσεις και σε συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας Ελλήνων πολιτών». τόµ. ΙΓ', σ. 9130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις αρρυθµίες στη λειτουργία της ΕΥΠ και την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των υπαλλήλων της. τόµ. ΙΓ', σ. 9131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών στη Σχολή Αστυνοµίας Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ', σ. 9133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την "ανεξέλεγκτη δράση των Αλληλέγγυων". τόµ. ΙΓ', σ. 9134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης τον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των άµεσων σοβαρών κτηριακών ζητηµάτων της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Ρεθύµνου και την ανέγερση νέου Αστυνοµικού Μεγάρου. τόµ. ΙΓ', σ. 9214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις καταγγελίες για χρήση των υπηρεσιών του Δήµου Σαρωνικού,
για τις προεκλογικές ανάγκες υποψηφίου Προέδρου της
Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ', σ.
9706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα του χώρου φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών στο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ', σ. 9937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων-µεταναστών στο Ελληνικό. τόµ. ΙΔ', σ. 10543.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
προγραµµατισµό του Υπουργείου για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΔ', σ. 10591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον έλεγχο και την απόδοση δικαιοσύνης για τα πλαστά πτυχία
στο δηµόσιο. τόµ. ΙΔ', σ. 10714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τους
βανδαλισµούς σε αγάλµατα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
ΙΕ', σ..
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το διορισµό Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής. τόµ. ΙΕ', σ. 11245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη
διόρθωση των διοικητικών ορίων της νησίδας « Άγιος Γεώργιος» και την υπαγωγή της στον Δήµο Ύδρας. τόµ. ΙΕ',
σ. 11612.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς.
τόµ. ΙΕ', σ. 11763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους διπλά εγκλωβισµένους πρόσφυγες και
µετανάστες στα hotspots των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ',
σ. 11766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη ενίσχυσης µε προσωπικό της Α' Αστυνοµικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ', σ. 11798.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε ζητήµατα ασφαλείας στο συγκρότηµα Δικαστηρίων της Πρώην
Σχολής Ευελπίδων. τόµ. ΙΖ', σ. 12816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από γνωστή παρακρατική ιστοσελίδα αντιεξουσιαστών. τόµ. ΙΖ', σ. 12817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον ανολοκλήρωτο έλεγχο για πλαστά πτυχία σε προσλήψεις του
Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΖ', σ. 12818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την απορρόφηση των επιλαχόντων συµβασιούχων πυροσβεστών
πενταετούς υποχρέωσης. τόµ. ΙΖ', σ. 12820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποδέσµευση κονδυλίων για την πρόληψη
των πυρκαγιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την µακροχρόνια καθυστέρηση στην ενεργοποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης υπέρ των όµορων Δήµων, δηµοτικού φόρου, που επιβαρύνει την εταιρεία Αεροδροµίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΘ', σ. 14595.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άµεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη των πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. τόµ. ΙΘ', σ. 14597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις "εγκληµατικές και τροµοκρατικές οργανώσεις που δρουν ανενόχλητες στο κεντρικότερο σηµείο της πρωτεύουσας".
τόµ. ΙΘ', σ. 14599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την τοποθέτηση της κυρίας Τσουκαλά στη θέση της Αντιπροέδρου
του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας. τόµ. ΙΘ', σ. 14601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σύστηµα προστασίας του Σέιχ Σου. τόµ. ΙΘ', σ. 14602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τους αστυνοµικούς που υπηρετούν στη υπηρεσία φύλαξης υψηλών προσώπων. τόµ. Κ', σ. 15087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον χαρακτηρισµό
ως πληµµυροπαθών των περιοχών της Αρκαδίας που επλήγησαν από τη θεοµηνία του Ιουνίου. τόµ. Κ', σ. 15279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων για τους συµβασιούχους στην Υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ', σ.
15282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την καταγγελία για «κακοδιαχείριση» στο Δήµο Κεφαλλονιάς. τόµ.
Κ', σ. 15284.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις
πρωτοφανείς καταστροφές στον Νοµό Τρικάλων λόγω έντονης βροχόπτωσης. τόµ. Κ', σ. 15395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από τους παιδικούς σταθµούς
της χώρας. τόµ. Κ', σ. 15397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υποβάθµιση του Αστυνοµικού Τµήµατος της Αρναίας του Νοµού Χαλκιδικής σε αστυνοµικό σταθµό, σύµφωνα µε σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγµατος. τόµ. Κ', σ. 15414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αύξηση της παραβατικότητας µε θύµα τους πολίτες. τόµ. Κ', σ.
15416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έξαρση του µεταναστευτικού προβλήµατος στη Χίο. τόµ. Κ',
σ. 15446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. τόµ. Κ', σ. 15450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την κατάργηση Αστυνοµικών Τµηµάτων στην Περιφέρεια Αττικής.
τόµ. ΚΑ', σ. 16053.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. τόµ. ΚΑ', σ. 16308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση όλων των παιδιών στους
παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΚΑ', σ. 16310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Αρριανών
του Νοµού Ροδόπης. τόµ. ΚΑ', σ. 16313.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιβολή πρόσθετου τέλους διέλευσης των φορτηγών δηµόσιας χρήσης
από τη λιµενική ζώνη Χαλκίδας. τόµ. Β', σ. 1114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ανάγκη έργων βελτίωσης στις λιµενικές υποδοµές της χώρας. τόµ. Δ',
σ. 2197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αποµάκρυνσης του πλοίου «Μυτιλήνη» από τον λιµένα
Καρλοβασίου Σάµου. τόµ. Δ', σ. 2465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αναβάθµιση
της ναυτικής εκπαίδευσης. τόµ. Δ', σ. 2467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την υποστελέχωση του Λιµενικού Σώµατος Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ', σ.
4111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον ρόλο των ξένων µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στο Αιγαίο Πέλαγος. τόµ. Ζ', σ. 4701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την έρευνα και
διάσωση στο Αιγαίο. τόµ. Θ', σ. 6489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την πρόβλεψη
και διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, µετά την πώληση
του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών του ΟΛΠ. τόµ. Ι', σ.
6784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ίδρυση Ακαδηµίας Λιµενικού Σώµατος. τόµ. ΙΒ', σ. 9031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το σχεδιασµό
του Υπουργείου για τη διαχείριση και την επάρκεια των υδατικών πόρων στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. τόµ. ΙΓ', σ. 9122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το σχέδιο νόµου
που προωθεί το Υπουργείο για την ίδρυση Δηµόσιας Αρχής
Λιµένα Πειραιά (ΔΑΛΠ). τόµ. ΙΓ', σ. 9124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). τόµ. ΙΓ', σ. 9127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις παράνοµες
ναυλώσεις σκαφών. τόµ. ΙΓ', σ. 9941.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις απεργιακές
κινητοποιήσεις στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ', σ.
11799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη απεργία των
λιµενεργατών στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
τόµ. ΙΕ', σ. 11801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εξαφάνιση
δύο κοντέινερ µε κατασχεµένα τσιγάρα από τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΙΖ', σ. 12699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λειτουργία ηµερόπλοιων στο νησί της Ύδρας. τόµ. ΙΖ', σ. 12701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το περιστατικό
µε πρόσφυγες σε κρουαζιερόπλοιο στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΖ',
σ. 12939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την «ασυνειδησία των χειριστών σκαφών γρι-γρι και µε τα εγκαταλελειµµένα αλιευτικά σκάφη, που προκαλούν προβλήµατα στη
διώρυγα της Νέας Ποτίδαιας». τόµ. Κ', σ. 15172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ναυτική τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Κ', σ. 15173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την «αδικαιολόγητη αποποµπή της µονάδας βατραχανθρώπων από τον Άγιο Κοσµά». τόµ. Κ', σ. 15458.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης. τόµ. Β', σ. 1110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προοπτική ανάπτυξης της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το σχεδιασµό
ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται
στους αναπτυξιακούς νόµους και την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεµούν. τόµ. Ε',
σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο
δυσµενών οικονοµικών περιουσιακών συνεπειών σε βάρος
οφειλετών στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας σε περίπτωση της µερικής κάλυψης από το ελληνικό Δηµόσιο του
ποσού της µηνιαίας καταβολής του. τόµ. Ε', σ. 3259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα "Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα του Τουρισµού στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 20072013". τόµ. ΣΤ', σ. 4126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ζ', σ. 4491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις καθυστε-

ρήσεις στην εξόφληση παράδοσης της παραγωγής προς
τους τευτλοπαραγωγούς της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 4493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καθυστερήσεις πληρωµών µεταξύ των παραγωγών νωπών τροφίµων και ευπαθών προϊόντων και µεσαίων
επιχειρήσεων ή αλυσίδων καταστηµάτων λιανικής πώλησης. τόµ. Η', σ. 5696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων µε το νόµισµα του ελβετικού
φράγκου. τόµ. Θ', σ. 5896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/07.04.2014 µε τίτλο « Άρση
εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις
διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά σε ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του άρθρου 1 του νόµου
2557/1997. τόµ. Θ', σ. 5900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές
χρεώσεις των Τραπεζών σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση
χρεωστικών-πιστωτικών καρτών. τόµ. Θ', σ. 5901.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στη χώρα µας τη στιγµή που η τιµή του
πετρελαίου διεθνώς είναι σε χαµηλά επίπεδα. τόµ. Θ', σ.
5903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το πακέτο Γιούνκερ. τόµ. Θ', σ. 6494.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη «φυγή»
των επενδύσεων. τόµ. Θ', σ. 6496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την Ανώνυµη
Εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ). τόµ. Ι',
σ. 6679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το κόστος
χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής. τόµ. Ι', σ.
6779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την εξόφληση των τευτλοπαραγωγών και τη λήψη µέτρων επιβίωσης
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Ι', σ. 6782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την επαναφορά και αποκατάσταση της επιδότησης µισθολογικού κόστους, βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισµών. τόµ. Ι', σ. 7423.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά
µε την κυβερνητική αδράνεια για την αξιοποίηση του «πακέτου Γιούνκερ». τόµ. Ι', σ. 7426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις ενέργειες
για την τόνωση του τουρισµού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την καθυστέρηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών µεταρρυθµίσεων -"Λίστα Σταθάκη". τόµ. ΙΓ', σ. 9942.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που βρίσκονται «σε
κίνδυνο». τόµ. ΙΓ', σ. 9944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. τόµ. ΙΓ', σ. 9946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το µέλλον
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. ΙΘ', σ.
14591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την αντιστάθµιση της πορείας «κατάρρευσης» της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. Κ', σ. 15180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του πακέτου "Γιούνκερ" στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ', σ.
16367.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ.
Β', σ. 1211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εθελοντική αποκάλυψη εκ µέρους
Ελλήνων πολιτών των καταθέσεών τους στο εξωτερικό. τόµ.
Β', σ. 1213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους έµπορους και ελεύθερους
επαγγελµατίες, λόγω των οφειλών τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία και στις τράπεζες. τόµ. Γ', σ.
1366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση της υπόθεσης της λίστας
Λαγκάρντ. τόµ. Δ', σ. 2056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του ΦΠΑ για ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων και ψυχικά ασθενών.
τόµ. Δ', σ. 2194.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έλλειψη σαφούς νοµικής βάσης
για τον καταλογισµό κηδεµόνα των σχολαζουσών κληρονοµιών της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2458.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος φοροαπαλλαγών για την ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών.
τόµ. Δ', σ. 2460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας της ρύθµισης
των εκατό δόσεων για συνεπείς φορολογούµενους πολίτες.
τόµ. Δ', σ. 2461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη Λίστα Λαγκάρντ. τόµ. Δ', σ. 2491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια δισεκατοµµυρίων ευρώ
του κράτους µέσω offshore εταιρειών. τόµ. Δ', σ. 2611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στη Λευκάδα.
τόµ. Δ', σ. 2613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τελών κυκλοφορίας

και την οικονοµική επιβάρυνση των φορολογουµένων της
χώρας. τόµ. Δ', σ. 2638.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση της χορήγησης του επιδόµατος για το πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Ε', σ. 3499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
προϊόντων καπνού, την αύξηση των δηµοσίων εσόδων µε
την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη θεσµική θωράκιση της
αγοράς. τόµ. Ε', σ. 3525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη στη ρύθµιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της 27-3-2015 οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ.
τόµ. Ε', σ. 3527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντικατάσταση της διάταξης του
ν.4172/2013 που ορίζει ως επιχειρηµατική συναλλαγή την
πώληση ακινήτων. τόµ. ΣΤ', σ. 3586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθιέρωση του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της τιµής των οικοπέδων στην
4η Πολεοδοµική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήµου Μαραθώνα. τόµ. ΣΤ', σ. 3587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων και τη θεσµική περιφρούρηση των λιανοπωλητών καπνικών προϊόντων. τόµ.
ΣΤ', σ. 3589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη διαδικαστικών µέτρων για τον
συµψηφισµό των αµοιβαίων και εκκαθαρισµένων απαντήσεων µεταξύ Δηµοσίου και πολιτών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν µε αίτησή τους στο ευνοϊκότερο καθεστώς. τόµ. ΣΤ', σ. 4132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον σχεδιασµό της Πολιτείας για την
πάταξη του παράνοµου τζόγου και του ηλεκτρονικού στοιχήµατος ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ώστε να εισφέρει έσοδα στο Δηµόσιο Ταµείο. τόµ. Ζ', σ. 4307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή σε ευνοϊκότερο καθεστώς υπολογισµού ΕΝΦΙΑ των ατοµικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Νοµό Σάµου. τόµ. Ζ', σ.
4320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή φόρου πολυτελείας για τα
ΙΧΕ αυτοκίνητα των πολυτέκνων. τόµ. Ζ', σ. 4351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη εναρµόνισης όλων των
τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και των ιδιωτικών εταιρειών
πώλησης των POS µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αναφορικά µε τις τιµές πώλησης αλλά και επιβάρυνσης των συναλλασσόµενων κατά την επιβολή της προµήθειας. τόµ. Ζ', σ.
4392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για επανεξέταση της επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
κρασί. τόµ. Ζ', σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επικύρωση προστίµου 50 εκατοµµυρίων ευρώ στην εταιρεία «VODAFONE» από το ΣτΕ. τόµ.
Ζ', σ. 4533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε την αύξηση του Ειδικού Φόρου Καυσίµων (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης το 2016. τόµ. Ζ', σ.
4534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση του φόρου πολυτελείας
και την καταβολή φόρου πολυτελείας για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα των πολυτέκνων. τόµ. Ζ', σ. 4928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα εφαρµογής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στους οίνους. τόµ. Ζ', σ. 5012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,σχετικά µε τη συντήρηση του παράκτιου αναχώµατος στις εκβολές των ποταµών Αξιού και Γαλλικού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης
2194/2014 του Σ.τ.Ε. για την αποκατάσταση των αποδοχών
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 5146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). τόµ. Η', σ. 5582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλλαγές στη διοίκηση της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. Η', σ. 5639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα αναφορικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5685.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα φορολογικά βάρη των αγροτών.
τόµ. Θ', σ. 5941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). τόµ. Θ', σ. 5998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση των κυβερνητικών αποφάσεων για την κατάργηση του µειωµένου συντελεστή
ΦΠΑ στα νησιά. τόµ. Θ', σ. 6567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση ή µη του µέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων. τόµ. Ι', σ. 6665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δηµοσίευµα του περιοδικού «Επίκαιρα» µε θέµα τη συµµετοχή Παπασταύρου στο Διοικητικό
Συµβούλιο της νοµίµου εταιρείας "MG Capital Advisors
Α.Ε." της κ. Μαρέβα Γκραµπόφσκι-Μητσοτάκη. τόµ. Ι', σ.
6666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη είσπραξη του ΕΝΦΙΑ από τον σύνδικο της πτωχεύσεως αναφορικά µε τα ακίνητα της υπό εποπτείας διαχείρισής του. τόµ. Ι', σ. 6681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των αιγιαλών. τόµ. Ι', σ.
6755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα οµόλογα φυσικών προσώπων. τόµ.
Ι', σ. 6757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη δεύτερη οµάδα των νησιών του Αιγαίου,
που αντιµετωπίζουν τις αρνητικές συνέπειες από το µετανα-

στευτικό ζήτηµα και που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου. τόµ. Ι', σ. 6759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά των δηµόσιων υπηρεσιών
στο Καπνεργοστάσιο "ΚΕΡΑΝΗΣ" στου Ρέντη. τόµ. Ι', σ.
6768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στη διαδικασία αδειοδότησης νέας γενιάς φορολογικών
µηχανισµών και τη µοναδικότητα διασύνδεσης ταξίµετρου
µε συγκεκριµένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισµό.
τόµ. Ι', σ. 6932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά τον ΕΝΦΙΑ οικοδοµικών συνεταιρισµών.
τόµ. Ι', σ. 6935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των συµβασιούχων εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς καθαριότητας των ΟΤΑ από
φορολογικές υποχρεώσεις που προσιδιάζουν σε επιτηδευµατίες. τόµ. Ι', σ. 7056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραµονή του κ. Κιµ Γκλεν ως
συµβούλου της Κυβέρνησης. τόµ. Ι', σ. 7101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος του Οµίλου «ΑΣΠΙΣ» και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος της καταβολής των αποζηµιώσεων των δικαιούχων ασφαλισµένων. τόµ. Ι', σ. 7103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των έργων αξιοποίησης
του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. Ι', σ. 7104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των χρεώσεων στη χρήση
πλαστικού χρήµατος και συναλλαγών µέσω e-banking. τόµ.
Ι', σ. 7106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στις τιµές
αγαθών και υπηρεσιών από τη σχεδιαζόµενη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ιδιαίτερα του ειδικού φόρου
πετρελαίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον συνεταιρισµό βουλευτών σε περιοχή "φιλέτο" µε χαριστικούς όρους και προκλητικά ευνοϊκή
µεταχείριση. τόµ. ΙΑ', σ. 7734.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση για τα ανείσπρακτα µισθώµατα. τόµ. ΙΑ', σ. 7738.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις απώλειες εσόδων από το εµπόριο
αποµιµήσεων των προϊόντων. τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος της µεσαίας τάξης. τόµ. ΙΑ', σ. 7843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξίσωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης. τόµ. ΙΒ',
σ. 8528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 και την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΒ', σ. 8530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το παγκόσµιο σκάνδαλο offshore και
τη φοροδιαφυγή. τόµ. ΙΒ', σ. 8531.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών
ιδρυµάτων που αφορούν σε λογαριασµούς µισθοδοσίας ή
συντάξεως. τόµ. ΙΒ', σ. 8902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «απώλεια της ρύθµισης των 100
δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενηµέρωσης των οφειλετών για το νέο ύψος της δόσης µετά την αύξηση του επιτοκίου καθώς και στη µονοµερή από τις τράπεζες µείωση
του ποσού της δόσης που καταβάλλουν εµπρόθεσµα οι οφειλέτες στον τραπεζικό λογαριασµό της ρύθµισης». τόµ.
ΙΓ', σ. 9117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο για αδυναµία επιβίωσης
του µη κερδοσκοπικού οργανισµού "Το Χαµόγελο του παιδιού". τόµ. ΙΓ', σ. 9118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή τέλους διανυκτέρευσης σε
ενοικιαζόµενα δωµάτια και ξενοδοχεία. τόµ. ΙΓ', σ. 10047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών εκκίνησης για
τις δηµοπρασίες παραχώρησης παραλιών στην Κω. τόµ.
ΙΔ', σ. 10540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάρρευση της οικονοµίας της
Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΔ', σ. 10541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ) στην πρωτεύουσα του Δήµου
Αριστοτέλη Χαλκιδικής. τόµ. ΙΕ', σ. 11003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη αποχή των δικηγόρων. τόµ. ΙΕ', σ. 11014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο παραγραφής δώδεκα χιλιάδων υποθέσεων µεγάλης φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ', σ.
11804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση
των πληγέντων στο Δήµο Ιεράπετρας από την καταστροφική πυρκαγιά και την κήρυξη της περιοχής ως πυρόπληκτης.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό των όρων και των
διαδικασιών απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
των προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή ξυδιού.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 236 του
v.4389/2016 για την αναστολή των µισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
για τη διετία 2017-2018. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρεωκοπία της χώρας και την δηµοσιονοµική εκτροπή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση του Άρθρου 33,
τελευταίο εδάφιο παράγραφος 3 του ν. 2859/2000, αναφορικά µε την Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000). τόµ. ΙΖ', σ. 12806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Τουρκία

µέσω του προξενείου της Κοµοτηνής για την αγορά ακινήτων περιουσιών απελπισµένων Ελλήνων στη Θράκη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των απολυµένων εργαζοµένων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρισας. τόµ. ΙΖ', σ. 12869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). τόµ. ΙΖ', σ. 12871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άρσης των κατασχέσεων
των τραπεζικών λογαριασµών της εταιρείας "ΝΒΕΕ Α.Ε."
(Ναυπηγεία Ελευσίνας). τόµ. ΙΖ', σ. 12872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπόθεση της εταιρείας "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΖ', σ. 12924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντισυνταγµατική διάταξη για τα δικαιώµατα του φορολογούµενου. τόµ. ΙΖ', σ. 12926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτης δραστηριότητας ελληνικών στοιχηµατικών διαδικτυακών εταιρειών. τόµ. ΙΖ', σ. 12928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µέριµνας για τη ζηµιά που
υπέστησαν οι προµηθευτές αγρότες-παραγωγοί από την
πτώχευση της εταιρείας «Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ', σ.
13855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναβάθµιση του Τελωνείου Κήπων
και την εκµετάλλευση προοπτικών των σηµείων εισόδου-εξόδου στον Έβρο. τόµ. ΙΗ', σ. 13857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναβίωση του άρθρου 44 του
ν.3763, µε σκοπό την προώθηση αυτοσύµβασης στη σύνταξη οριστικού συµβολαίου από προσύµφωνα µεταβίβασης ακινήτων. τόµ. ΙΗ', σ. 13859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ)
στο κρασί. τόµ. ΙΘ', σ. 14651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε χωριά κάτω
από πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Κ', σ. 15043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάληψη της αποκοµιδής των ηλεκτρονικών συσκευών από τον όµιλο του "ΣΚΑΪ". τόµ. Κ', σ.
15045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ειδικού ακατάσχετου
λογαριασµού για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Κ', σ. 15085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον παράνοµο ηλεκτρονικό τζόγο. τόµ.
Κ', σ. 15131.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ που καλείται να πληρώσει
το «Χαµόγελο του Παιδιού». τόµ. Κ', σ. 15170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη στήριξης των περιοχών της
Λακωνίας και της Μεσσηνίας που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Κ', σ. 15408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια εσόδων ύψους 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2014 από τον ΦΠΑ. τόµ. Κ', σ. 15409.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων τόσο για οφειλές στο
δηµόσιο όσο και στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Κ', σ.
15411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
καυσίµων. τόµ. Κ', σ. 15442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδράνεια για την αντιµετώπιση των
«γκρίζων µισθώσεων» στις µισθώσεις ιδιωτικών χώρων ως
τουριστικών καταλυµάτων. τόµ. Κ', σ. 15444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι προµηθευτές της εταιρείας «Μαρινόπουλος».
τόµ. Κ', σ. 15457.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών ενοικίασης παραλιών στα νησιά. τόµ. ΚΑ', σ. 15958.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Γ',
σ. 1359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν σε όλες τις δοµές
της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Γ', σ. 1361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήµιου. τόµ. Δ', σ. 2060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα φοιτητικής µέριµνας στο Πανεπιστήµιο του Ρεθύµνου.
τόµ. Δ', σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από την
πρόσκληση του Υπουργείου για συµµετοχή στο σεµινάριο
µε τίτλο: «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση
και εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη». τόµ. Δ', σ. 2081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ποινικοποίηση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των µαθητών.
τόµ. Δ', σ. 2086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Σχολείο Ηρακλείου και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 2199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αυτοδυναµία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. Δ', σ.
2204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα
του Παραρτήµατος Άµφισσας. τόµ. Δ', σ. 2208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Ελληνικό

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και τη διοίκηση αυτού. τόµ. Δ', σ.
2490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξασφάλιση της υποχρεωτικής αµοιβής της πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών των ΙΕΚ και την κατοχύρωση των εργασιακών
και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων. τόµ. Δ', σ. 2623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των δηµόσιων ΙΕΚ. τόµ. Δ', σ.
2625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη στάση του
Υπουργείου για την αντιµετώπιση των διεθνών Αξιολογητών
στις Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία του Δήµου Σαρωνικού. τόµ. ΣΤ', σ. 4114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδυναµία
αποφοίτησης των φοιτητών ειδίκευσης «Τάε Κβο Ντο» από
τα ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών,
λόγω έλλειψης διδασκόντων της συγκεκριµένης ειδικότητας. τόµ. Ζ', σ. 4317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον µόνιµο
διορισµό των επιτυχόντων φιλολόγων στον διαγωνισµό του
ΑΣΕΠ 2008-2009, που βρίσκεται σε εκκρεµότητα. τόµ. Ζ',
σ. 4377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα σχολεία της ανατολικής Αττικής.
τόµ. Ζ', σ. 4379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µετεγγραφές των φοιτητών. τόµ. Ζ', σ. 4712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας, σχετικά µε την παραµονή
του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και τη συµπερίληψη του στο Μηχανογραφικό
Δελτίο των Εισαγωγικών Εξετάσεων στα ΑΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017. τόµ. Η', σ. 5568.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Η',
σ. 5590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης
και της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας.
τόµ. Η', σ. 5629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο. τόµ. Η',
σ. 5632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-
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ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εσφαλµένη µοριοδότηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας. τόµ. Η', σ. 5686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου στην Αργολίδα. τόµ. Θ', σ. 5944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Θ', σ. 5946.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανεξέταση των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. Θ', σ. 5996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαχείριση
της χρηµατοδότησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ από τις προηγούµενες
διοικήσεις του Ιδρύµατος. τόµ. Θ', σ. 6498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάλυση ή
µεταφορά των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Αγρινίου
στην Πάτρα διαµέσου της µετακίνησης µελών ΔΕΠ. τόµ.
Θ', σ. 6500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολικών
µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστών/καθαριστριών που απασχολούνται στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Ι', σ. 6763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία
προσλήψεων στα Δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι', σ. 6780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «απαγόρευση της οµιλίας του Μητροπολίτη Λαυρεωτικής και Μεσογαίας κ. Νικολάου στο 15ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης».
τόµ. ΙΑ', σ. 7704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραµονή
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΑ',
σ. 7724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ', σ. 7726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης δωρεάν και ποιοτικής σίτισης και στέγασης των φοιτητών που σπουδάζουν στα παραρτήµατα του
Πανεπιστηµίου Πατρών στο Αγρίνιο. τόµ. ΙΒ', σ. 8544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Ηπείρου από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και εξοπλισµού. τόµ. ΙΒ', σ. 9027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάθεση υπέρ του Τµήµατος Οινολογίας και Τροφίµων Δράµας των
αναγκαίων πέντε πιστώσεων προς πρόσληψη απαιτούµενου
ελάχιστου αριθµού µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού,
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του Τµήµατος. τόµ. ΙΓ', σ. 9903.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη του
Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο-Επιστηµονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών. τόµ. ΙΓ', σ. 10051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για τη στέγαση
των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΓ', σ. 10052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή
της χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών για την πληρωµή των σχολικών καθαριστριών. τόµ. ΙΔ', σ. 10474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της επαγγελµατικής αναγνώρισης ειδικοτήτων Μηχανικών ΤΕΙ εξαιτίας της παράλειψης έκδοσης
των προβλεπόµενων κανονιστικών προεδρικών διαταγµάτων. τόµ. ΙΔ', σ. 10551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των σπουδαστών στα Δηµόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ. τόµ. ΙΔ',
σ. 10710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση εξέτασης και αναγνώρισης της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων σπουδών από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων. τόµ. ΙΕ', σ. 11067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την επαναφορά του Επιστηµονικού
Πάρκου Πατρών υπό την κηδεµονία του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. τόµ. ΙΕ', σ. 11068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. τόµ. ΙΕ', σ.
11071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη φοίτηση
στις βαθµίδες εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά. τόµ. ΙΕ', σ.
11247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιστροφή
του Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών από τη Θεσσαλονίκη
στη Φλώρινα. τόµ. ΙΕ', σ. 11365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη
νέα σχολική χρονιά. τόµ. ΙΕ', σ. 11806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µείωση δόσεων στα δίδακτρα φοίτησης των φοιτητών του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστηµίου για το ακαδηµαϊκό έτος 20162017. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11813, 11814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εκπαίδευση των προσφύγων. τόµ. ΙΖ', σ.
12879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις διαδικασίες µετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). τόµ. ΙΖ', σ. 12930.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την µετατροπή
της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Επιδαύρου
σε Δηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)
ενηλίκων. τόµ. ΙΖ', σ. 12941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού προκειµένου να λειτουργήσουν από τον Σεπτέµβρη οι πέντε έτοιµες σχολικές µονάδες
στον Δήµο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΖ', σ. 12942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις παραιτήσεις των συµβουλίων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Κ', σ. 15288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
Δηµόσιων ΙΕΚ ενηλίκων µε κατεύθυνση την ειδική εκπαίδευση. τόµ. Κ', σ. 15317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υποστελέχωση του Τ.Ε.Ι. Κιλκίς. τόµ. Κ', σ. 15413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ', σ.
15964.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
παράλληλης στήριξης στην Ειδική Αγωγή των παιδιών µε
αυτισµό. τόµ. ΚΑ', σ. 15966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επέκταση
της προθεσµίας λήψης διδακτορικού διπλώµατος για τους
καθηγητές εφαρµογών. τόµ. ΚΑ', σ. 16314.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. τόµ. Β', σ.
1130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία του Υµηττού. τόµ. Β', σ. 1132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ελληνική εκπροσώπηση στη Σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (COP21). τόµ. Δ', σ. 2053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας και του δρόµου Γεµέλια-Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα. τόµ. Δ', σ. 2083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
µείωση του ενεργειακού κόστους στις βιοµηχανίες και τις
βιοτεχνίες της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». τόµ. Δ', σ. 2456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την άδεια λειτουργίας
της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερµενό. τόµ.
Δ', σ. 2628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην απόδοση του ειδικού τέλους παραγωγής αιολικών
σταθµών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των ορεινών κοινοτήτων της Αργολίδας. τόµ. Ε', σ. 3256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». τόµ. Ζ', σ.
4929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προστασία του Δάσους των Αγίων Θεοδώρων, στην τοπική κοινότητα Ραψάνης, δηµοτική ενότητα Κάτω Ολύµπου του Δήµου Τεµπών.
τόµ. Η', σ. 5470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος των αυθαιρέτων και την άρση της πολιτικής οµηρίας των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κτισµάτων. τόµ.
Η', σ. 5472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη σύνδεση του Νοµού Σερρών µε το φυσικό αέριο. τόµ. Η', σ. 5593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την υλοποίηση των
σχεδίων της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου για την τροφοδοσία της Πάτρας µε φυσικό αέριο. τόµ. Η', σ. 5595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µείωση των τιµών
αποζηµίωσης των φωτοβολταϊκών πάρκων. τόµ. Θ', σ.
5943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καταβολή οφειλών προς τους Δήµους από πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων,
λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτοµίας εκτάσεων για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. τόµ. Θ', σ. 5948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απουσία της πολιτείας στα αναγκαία έργα για την προστασία του Υµηττού.
τόµ. Θ', σ. 5950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την παραµετροποίηση
των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελµα αγρότες και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών.
τόµ. Θ', σ. 6573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την έλλειψη µέτρων
για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση. τόµ.
Ι', σ. 6682.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης αιτηµάτων για την ίδρυση Περιοχών Οργανωµένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. τόµ. Ι', σ. 6774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ορθή διαχείριση,
τιµολόγηση και αξιοποίηση υδάτινων πόρων των λιµνών
Πλαστήρα και Σµοκόβου. τόµ. Ι', σ. 7107.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των βιοµηχανικών µονάδων που ρυπαίνουν τον Ασωπό, ύστερα από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. Ι', σ. 7443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την υπογραφή της νέας διεθνούς κλιµατικής συµφωνίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7836.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ενεργειακή αναβάθµιση του Δηµοτικού Κολυµβητηρίου Ναυπλίου. τόµ. ΙΒ',
σ. 9019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την επαναπόδοση εξορυχθέντων εδαφών από την "ΔΕΗ Α.Ε.". τόµ. ΙΒ', σ.
9021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα στον Δήµο Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ', σ. 9023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το "ενεργειακό µέλλον" του Νοµού Φλώρινας. τόµ. ΙΒ', σ. 9025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προετοιµασία για
την αντιµετώπιση των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές.
τόµ. ΙΓ', σ. 9948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αθρόα εισαγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΓ', σ. 10045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µη εµπρόθεσµη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ιδιότητας κατ' επάγγελµα αγρότη για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. τόµ. ΙΓ', σ. 10047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καθυστέρηση της
έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν.
4280/2014 (ΦΕΚ:159 Α'), µε συνέπεια την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων στους αγρότες που έχουν τη χρήση
των καστανοτεµαχίων ή σε όσους επιθυµούν να ασκήσουν
το σχετικό δικαίωµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης
χωροταξικού σχεδιασµού. τόµ. ΙΔ', σ. 10701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προστασία των γεωτόπων. τόµ. ΙΕ', σ. 11007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απόδοση του τέλους από αιολικά πάρκα σε ορεινά χωριά της Αργολίδας
και όλης της Ελλάδας. τόµ. ΙΖ', σ. 12703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προαναγγελία
τραγικών εξελίξεων στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. τόµ. ΙΗ', σ. 13853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής
της κατασκευής ζωτικής σηµασίας έργων στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. ΙΗ', σ. 13854.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την εθνική πολιτική για το
βιβλίο. τόµ. Β', σ. 1109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις αθλητικές διακρίσεις
στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν
και τα συνακόλουθα ευεργετήµατα για τους αθλητές που
συµµετείχαν. τόµ. Δ', σ. 2058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη διασφάλιση της πολυετούς λειτουργίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, που πραγµατοποιείται
στον Πύργο του Νοµού Ηλείας. τόµ. Δ', σ. 2157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. τόµ. Δ', σ. 2622.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το δηµοσίευµα περί διαχειριστικού σκανδάλου στον φορέα «Ελληνικό Φεστιβάλ
Α.Ε.». τόµ. Ε', σ. 3500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις µετατάξεις των εργαζοµένων στον Οργανισµό Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας
(ΟΔΙΕ Α.Ε.), σύµφωνα µε τον ν. 4326/15. τόµ. Ε', σ. 3501.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την "προβολή από το Εθνικό Θέατρο µε κρατικά χρήµατα των ιδεών ενός τροµοκράτη". τόµ. Η', σ. 5578.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την «ευνοϊκή» µεταχείριση
του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. τόµ. Θ', σ.
5976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την τήρηση της κείµενης
νοµοθεσίας στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 6571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τον τερµατισµό λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου και την ανάσχεση της
πολιτιστικής δραστηριότητας σε µια ευαίσθητη περιοχή της
Ελλάδας. τόµ. Ι', σ. 6662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων. τόµ. Ι', σ. 6754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για τη συστέγαση του Ιδρύµατος «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» µε υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Ι', σ. 6776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάδειξη της «Νίκης
της Σαµοθράκης» ως πανευρωπαϊκού συµβόλου. τόµ. Ι', σ.
6777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας των πόρων που εισπράττει το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σε σχέση µε την υποχρέωση υλοποίησης έργων συντήρησης και ανάδειξης του µνηµείου. τόµ.
ΙΑ', σ. 7697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στον χώρο
του ελληνικού ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΑ', σ. 7735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία της Χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναθέσπισης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-
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σµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων της περιοχής περί του Αφάντου Ρόδου από την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. τόµ. ΙΓ', σ. 9216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής. τόµ. ΙΔ', σ. 10712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου Διδυµοτείχου. τόµ. ΙΖ', σ. 12923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµής των συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΗ', σ. 13850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. τόµ. ΚΑ', σ. 15969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη έργων συντήρησης και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
τόµ. ΚΑ', σ. 15970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην
πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του Φρουρίου "Μπούρτζι" στο Ναύπλιο. τόµ. ΚΑ', σ.
16050.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την οριστική λύση στο πρόβληµα των νοσηλευτών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. Β', σ.
1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας
(ΠΓΝΛ). τόµ. Γ', σ. 1363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα των υγειονοµικών που εργάζονται ως επικουρικοί ή µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ στις δηµόσιες µονάδες υγείας. τόµ. Δ', σ. 2201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη στεφανιογράφου στο Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Δ', σ. 2203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού της Β' Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Νήσων Αιγαίου. τόµ. Δ', σ. 2475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ', σ. 2636.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και
των αποκεντρωµένων µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας του Νοµού Σάµου. τόµ. Ε', σ. 3250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ να διακοπεί η λειτουργία των µονάδων µεθαδόνης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. τόµ. Ε', σ. 3252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης Ρεθύµνου λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού. τόµ. Ζ', σ. 4321.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση του ν. 4238/2014, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα για τους Ιατρούς του ΠΕΔΥ και τους
απολυµένους ιατρούς του ΕΟΠΥ. τόµ. Ζ', σ. 4346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα χειρουργεία του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Ζ', σ.
4536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΚΑΒ.
τόµ. Ζ', σ. 4537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενεργοποίηση µονάδας εσωτερικού ελέγχου
του Υπουργείου Υγείας και τα κριτήρια επιλογής διοικητών
- υποδιοικητών των νοσοκοµείων από την επιτροπή αξιολόγησης. τόµ. Ζ', σ. 4540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στα
δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Ζ', σ. 4706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του αντιφυµατικού εµβολιασµού
στη χώρα µας. τόµ. Ζ', σ. 4708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την «καταδίκη της Ελληνικής Δηµοκρατίας από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για υπερβάσεις του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών». τόµ. Ζ', σ. 4710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πορεία του υγειονοµικού χάρτη. τόµ. Ζ', σ.
4931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης
Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) για
τον έλεγχο του καπνού. τόµ. Ζ', σ. 4932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων «αυτόµατης επιστροφής» (clawback) και «ποσού επιστροφής» (rebate) στις δαπάνες ιδιωτικών παρόχων του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014.
τόµ. Η', σ. 5477.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου. τόµ. Η', σ. 5479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Καρδιολογικής
Κλινικής του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Η', σ. 5481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Νοσοκοµείων
Αγρινίου και Μεσολογγίου. τόµ. Η', σ. 5483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη των κενών κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΕΣΥ. τόµ. Η', σ. 5485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των εγκαταλελειµµένων
νεογνών στην πτέρυγα του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα». τόµ.
Η', σ. 5487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη επιτάχυνσης της ανασυγκρότησης
και της βελτίωσης της λειτουργίας των δοµών υγείας στον
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Η', σ. 5574.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. τόµ.
Η', σ. 5576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του υπολογιστικού τοµογράφου
(PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. τόµ. Θ', σ. 5896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας
της δηµόσιας υγείας και την άµεση στελέχωση µε µόνιµο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των µονάδων υγείας στα νησιά των Φούρνων. τόµ. Θ', σ. 5978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις σοβαρές ελλείψεις φαρµάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς του Νοµού Δράµας. τόµ. Θ',
σ. 5980.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
Παρανεστίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράµας. τόµ. Θ',
σ. 6491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή και τον εκσυγχρονισµό του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την ταχύτερη ανταπόκριση
των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν κίνητρα
για την προσέλκυση κλινικών µελετών στη χώρα µας. τόµ.
Θ', σ. 6508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάκληση των αποφάσεων που απαξιώνουν
καινοτόµες υπηρεσίες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
τόµ. Θ', σ. 6510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη προσαρµογής της νοµοθεσίας που
διέπει το καθεστώς των «επιµορφωτών» στα µεταβατικά
σχολεία ενηλίκων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Θ', σ. 6511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του ΚΕΘΕΑ. τόµ. Θ', σ.
6533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
Κέρκυρας. τόµ. Ι', σ. 6669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη ολοκλήρωσης του διαγωνισµού που
ξεκίνησε από το 2007 για την προµήθεια νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ι', σ. 6671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιβάρυνσης των δοµών υγείας του Νοµού Κιλκίς λόγω των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών. τόµ. Ι', σ. 6751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Ι', σ. 6942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη υγειονοµικού ελέγχου των µεταναστών και των προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα µας.
τόµ. Ι', σ. 7113.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το σχέδιο αντιµετώπισης των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων στην Ειδοµένη. τόµ. ΙΑ', σ. 7701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις στέγες υποστηριζόµενης
διαβίωσης και στα κέντρα διηµέρευσης παιδιών µε αναπηρία. τόµ. ΙΒ', σ. 8427.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πολύµηνη αναµονή για ακτινοθεραπείες στα
δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
Ρόδου και τα προβλήµατα λειτουργίας σε νευραλγικούς τοµείς. τόµ. ΙΒ', σ. 8431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης της Ακτινοδιαγνωστικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ξάνθης. τόµ. ΙΒ', σ.
8434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. ΙΒ', σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στο νοσοκοµείο και γενικότερα στο
δηµόσιο τοµέα υγείας στη Λέσβο. τόµ. ΙΒ', σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το έργο της κατασκευής της νέας πτέρυγας του
Νοσοκοµείου της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΒ', σ. 8437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εγκατάσταση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο
Κέντρο Υγείας Ραφήνας. τόµ. ΙΒ', σ. 8441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το σχέδιο συγχώνευσης - κατάργησης µονάδων
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. τόµ. ΙΒ', σ. 8447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το ωράριο των φαρµακείων. τόµ. ΙΓ', σ. 9211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου.
τόµ. ΙΕ', σ. 11016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης. τόµ. ΙΕ', σ. 11018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υπόθεση της µικρής Μελίνας στο Βενιζέλειο
Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΕ', σ. 11020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη «διαφαινόµενη παρέµβαση του Υπουργείου
στους διαγωνισµούς επιλογής 100 ιατρών και 400 νοσηλευτών». τόµ. ΙΕ', σ. 11550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου στο Νοσοκοµείο Άρτας. τόµ. ΙΕ', σ. 11555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ στην ορεινή Αχαΐα. τόµ.
ΙΕ', σ. 11557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη πρόληψης, θεραπείας και στήριξης
των καρκινοπαθών Βόλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις απολύσεις στελεχών του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάρρευση της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΖ', σ.
12708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους οικονοµικά αδύναµους και ανασφάλιστους
πολίτες. τόµ. ΙΖ', σ. 12711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας
των νησιών των Φούρνων Ικαρίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12827.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δηµιουργία νέων Τοµέων ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. τόµ. ΙΗ', σ. 13871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαγγελµατική και εργασιακή αναβάθµιση
των «βοηθών νοσηλευτών». τόµ. ΙΗ', σ. 13874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον αποκλεισµό του Νοσοκοµείου Βόλου από το
πρόγραµµα ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 13875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Μαντζαβινάτειο Νοσοκοµείο
Ληξουρίου. τόµ. ΙΗ', σ. 13877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ασθενείς που χειρουργούνται µε δικά τους
έξοδα στο Πανεπιστηµιακό Ειδικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 13879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των χειρουργικών
αιθουσών του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας «Θριάσιο».
τόµ. ΙΗ', σ. 13881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΗ', σ. 13883.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υγείας, σχετικά α) µε τα λειτουργικά προβλήµατα στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» και β) µε την υπολειτουργία του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά. τόµ.
ΙΗ', σ. 13885.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά α) µε την κατάσταση στο Γενικό Κρατικό
Νίκαιας και β) µε τις ελλείψεις και τα προβλήµατα του στόλου του ΕΚΑΒ. τόµ. ΙΗ', σ. 13887, 13888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη στελέχωση του ΕΚΑΒ στο Νοµό Λάρισας και
τη δηµιουργία τοµέων ΕΚΑΒ σε Κέντρα Υγείας του νοµού
Λάρισας. τόµ. ΙΗ', σ. 13890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον προβληµατισµό από την υποστελέχωση και
υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. ΙΗ',
σ. 13891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής στην προάσπιση της υγείας των πολιτών. τόµ. Κ', σ. 15176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον σχεδιασµό για την έναρξη λειτουργίας του
πολυδύναµου Ιατρείου Τυµπακίου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
Κ', σ. 15286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη κενής θέσης αγροτικού ιατρού στο
Περιφερειακό Ιατρείο Κυπαρισσίου του Δήµου Μονεµβασίας. τόµ. Κ', σ. 15318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Κ', σ. 15320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης πρόσληψης µόνιµων γιατρών πλήρους απασχόλησης στα Περιφερειακά Ιατρεία Ικαρίας. τόµ. ΚΑ', σ. 16051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µεταφορά και λειτουργία της 3ης πανεπιστηµιακής καρδιολογικής κλινικής από το «Λαϊκό» στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». τόµ. ΚΑ', σ. 16078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,

σχετικά µε την προοπτική για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ) Καρδίτσας. τόµ. ΚΑ', σ. 16317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου". τόµ. ΚΑ', σ. 16319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο της ψυχικής υγείας.
τόµ. ΚΑ', σ. 16320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από ΑΚΜΕ (αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία) µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΚΑ', σ. 16323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία των Οργανισµών κατά των ναρκωτικών. τόµ. ΚΑ', σ. 16328.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία «Volkswagen». τόµ. Δ', σ. 2188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις των έργων για το τραµ στον Πειραιά. τόµ. Δ', σ. 2191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
Σταθµού Μετωπικών Διοδίων επί του αυτοκινητόδροµου
Σχηµαταρίου-Χαλκίδας. τόµ. Δ', σ. 2206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου του αυτοκινητόδροµου «Πάτρα-Πύργος» στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Δ', σ. 2641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον αναπτυξιακό
σχεδιασµό για τον νοµό Δράµας. τόµ. Ε', σ. 3254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα γραφειοκρατικά εµπόδια στην παραγωγή του θρυλικού ελληνικού αυτοκινήτου PONY. τόµ. ΣΤ', σ. 3592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της ανάθεσης των οδικών έργων «Ηράκλειο-Μεσαρά» και
«Πάνορµο-Εξάντη» στην Κρήτη. τόµ. Ζ', σ. 4310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εξυγίανση
των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ. 4343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση µίσθωσης ακινήτου του Δήµου Σαρωνικού στην εταιρεία
"VODAFONE ΑΕ". τόµ. Ζ', σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
των άγονων αεροπορικών γραµµών. τόµ. Η', σ. 5587.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε -εντός εισαγωγικών- «τον σκανδαλώδη φωτογραφικό διαγωνισµό και τη
σπατάλη 14.145.000 ευρώ για στέγαση λαθροµεταναστών».
τόµ. Η', σ. 5681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάσταση
των εργαζοµένων στην καθαριότητα των αµαξοστασίων της
εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) του οµίλου ΟΑΣΑ. τόµ. Η', σ. 5683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-
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µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσαρά
και την καθυστέρηση ολοκλήρωσής του. τόµ. Θ', σ. 6529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του οδικού έργου «Ηράκλειο-Μεσσαρά». τόµ. Ι', σ. 6937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού Σχολείου του Μονάχου. τόµ. Ι', σ. 6939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και την αποκατάσταση επαρχιακού δρόµου στη Σκόπελο. τόµ. ΙΑ', σ. 7695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του αεροδροµίου «Καζαντζάκης». τόµ. ΙΑ', σ. 7730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παραµονή
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΑ',
σ. 7732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το πολλαπλό κόστος για την οικονοµία από τον αποκλεισµό της σιδηροδροµικής γραµµής της Ειδοµένης. τόµ. ΙΒ', σ. 8896.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά α)
τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης και τον στόχο του Υπουργείου για την έδρα και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) και β) σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής
Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποµάκρυνση του διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) από το Ηράκλειο Κρήτης στην Αθήνα. τόµ. ΙΒ', σ.
8898.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ.
9950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της Κυβέρνησης στην προώθηση των δράσεων και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στερώντας 1,5% από το ΑΕΠ.
τόµ. ΙΓ', σ. 9952.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα χρέη του ΟΑΣΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
ζητηµάτων λειτουργίας του Αερολιµένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». τόµ. ΙΕ', σ. 11251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση του
κόστους διέλευσης από την Γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». τόµ. ΙΕ', σ. 11253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου για το 2020. τόµ. ΙΕ',
σ. 11614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη νέα καθυστέ-

ρηση στην κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι
Κρήτης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον αποκλεισµό
της Κρήτης από το νέο χάρτη οδικών υποδοµών της Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αυτοκινητοβιοµηχανία Volkswagen. τόµ. ΙΖ', σ. 12808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του οδικού άξονα Φλώρινας - Πτολεµαΐδας. τόµ. ΙΖ', σ.
12949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έναρξη των
εργασιών κατασκευής του δρόµου Πάτρας-Πύργου. τόµ.
ΙΘ', σ. 14641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη σύµβαση του
Ελληνικού Δηµοσίου µε τη DIGEA. τόµ. ΙΘ', σ. 14644.
Υπουργός Επικρατείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση
και την εθνική επικοινωνιακή πολιτική. τόµ. Δ', σ. 2192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διαφαινόµενη πάροδο της προθεσµίας πλήρωσης των µελών των Δ.Σ. των Ανεξάρτητων Αρχών (του ν.4339/ΦΕΚ 133Α/29.10.2015 "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης...")". τόµ. Ζ', σ. 4315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την προσπάθεια ίδρυσης κοµµατικού
κράτους. τόµ. Θ', σ. 6483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αµερόληπτη
διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων. τόµ. Ι', σ. 6922.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την «προνοµιακή προβολή συγκεκριµένων Βουλευτών και δηµοσιογράφων από τα ιδιωτικά και
κρατικά κανάλια». τόµ. ΙΕ', σ. 11610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
των τηλεοπτικών αδειών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την επιστολή του αρµόδιου Επιτρόπου για θέµατα που αφορούν τον πρόσφατο νόµο για την αδειοδότηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. ΙΖ', σ.
12803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την "κλοπή" της εικόνας της ΕΡΤ από
τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ κατά τη µετάδοση της λειτουργίας του Δεκαπενταύγουστου από την Παναγία της Τήνου.
τόµ. ΙΘ', σ. 14645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο του "πόθεν έσχες" των υπερθεµατιστών. τόµ. ΚΑ', σ. 16043, 16044.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δηµόσια αντιπαράθεση ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. τόµ.
ΣΤ', σ. 3584.
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ΕΣΘΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον σχεδιασµό της Πολιτείας για την
πάταξη του παράνοµου τζόγου και του ηλεκτρονικού στοιχήµατος ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ώστε να εισφέρει έσοδα στο Δηµόσιο Ταµείο. τόµ. Ζ', σ. 4307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια εσόδων ύψους 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2014 από τον ΦΠΑ. τόµ. Κ', σ. 15409.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή της
ελάχιστης δυνατής συνδεδεµένης ενίσχυσης στους παραγωγούς εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΕ', σ. 11258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην παραγωγή του πορτοκαλιού στον Νοµό Ηλείας από το
έντοµο του διαλευρώδους. τόµ. ΙΘ', σ. 14650.
ΕΣΤΙΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις ανεξόφλητες δαπάνες που αφορούν τη σίτιση προσφύγων
στους επαγγελµατίες της νήσου Χίου. τόµ. Ζ', σ. 4349.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε "την παρέµβαση της εργοδοσίας στη λειτουργία
του Σωµατείου των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ". τόµ. ΣΤ', σ. 3594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση της Εισαγγελίας Χαλκιδικής στη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ» για τα υποέργα Ολυµπιάδας και Μαύρων Πετρών των Μεταλλείων Κασσάνδρας. τόµ. Θ', σ. 5975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δηµοσίευµα του περιοδικού «Επίκαιρα» µε θέµα τη συµµετοχή Παπασταύρου στο Διοικητικό
Συµβούλιο της νοµίµου εταιρείας "MG Capital Advisors
Α.Ε." της κ. Μαρέβα Γκραµπόφσκι-Μητσοτάκη. τόµ. Ι', σ.
6666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζόµενων στην «Ηλεκτρονική Αθηνών». τόµ. ΙΓ', σ. 9119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία "Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις, Μεταλλικές Κατασκευές, Επικαλύψεις Α.Β.Ε.Ε. (ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε.) που λειτουργεί στη
Β' Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας µε όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από τον νέο εργοδότη «ΝΙΤΣΙΑΚΟ». τόµ. ΙΕ', σ.
11073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπόθεση της εταιρείας "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΖ', σ. 12924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτης δραστηριότητας ελληνικών στοιχηµατικών διαδικτυακών εταιρειών. τόµ. ΙΖ', σ. 12928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µέριµνας για τη ζηµιά που
υπέστησαν οι προµηθευτές αγρότες-παραγωγοί από την
πτώχευση της εταιρείας «Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ', σ.
13855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας «Καρφούρ - Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ',
σ. 13860.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 1411-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016 Τροποποιητικής
Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων". (Κατάθεση-(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4422, ΦΕΚ: 181 Α'
/ 27.06.2016). τόµ. Κ', σ. 15444, τόµ. ΚΑ', σ. 1570215760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντι-
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µετωπίζουν οι προµηθευτές της εταιρείας «Μαρινόπουλος».
τόµ. Κ', σ. 15457.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την Ανώνυµη
Εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ). τόµ. Ι',
σ. 6679.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος του Οµίλου «ΑΣΠΙΣ» και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος της καταβολής των αποζηµιώσεων των δικαιούχων ασφαλισµένων. τόµ. Ι', σ. 7103.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4354, ΦΕΚ: 176
A' / 16.12.2015). τόµ. ΣΤ', σ. 3555, 3623-3751.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση µίσθωσης ακινήτου του Δήµου Σαρωνικού στην εταιρεία
"VODAFONE ΑΕ". τόµ. Ζ', σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επικύρωση προστίµου 50 εκατοµµυρίων ευρώ στην εταιρεία «VODAFONE» από το ΣτΕ. τόµ.
Ζ', σ. 4533.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4354, ΦΕΚ: 176
A' / 16.12.2015). τόµ. ΣΤ', σ. 3555, 3623-3751.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ (OFFSHORE)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια δισεκατοµµυρίων ευρώ
του κράτους µέσω offshore εταιρειών. τόµ. Δ', σ. 2611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το παγκόσµιο σκάνδαλο offshore και
τη φοροδιαφυγή. τόµ. ΙΒ', σ. 8531.
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της Κυβέρνησης στην προώθηση των δράσεων και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στερώντας 1,5% από το ΑΕΠ.
τόµ. ΙΓ', σ. 9952.
ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Κυβέρνησης του Κράτους
του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συ-

ζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4382, ΦΕΚ: 71 A' /
20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 8096-8097.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4383, ΦΕΚ: 72 A' /20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7697, 7877-7917, 8011-8012.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4349, ΦΕΚ: 157 Α' / 26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ.
Δ', σ. 2234-2238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου και του
Πρακτικού Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4347, ΦΕΚ: 155 A' / 26.11.2015). τόµ.
Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2234-2238, 2239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4348, ΦΕΚ: 156 Α' /
26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2234-2238,
2240.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Κυβέρνησης του Κράτους
του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4382, ΦΕΚ: 71 A' /
20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 8096-8097.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4381, ΦΕΚ:
70 A' / 20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4383, ΦΕΚ: 72 A' /20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7697, 7877-7917, 8011-8012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4380, ΦΕΚ:
66 Α' / 15.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 82718272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµο-
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κρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4388, ΦΕΚ: 93 A' /
27.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ. 9901-9920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ' αυτήν Δηλώσεις και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4390, ΦΕΚ: 96 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 9077,
τόµ. ΙΓ', σ. 9901-9920, 9922.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4395, ΦΕΚ: 110 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10059, 10596-10634, 10660-10661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4396, ΦΕΚ: 111 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10059,
10596-10634, 10677-10682.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4394, ΦΕΚ: 109 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10060, 10596-10634, 10668-10669.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης
του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των
ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4405,
ΦΕΚ: 129 A' / 13.07.2016). τόµ. ΙΕ', σ. 11111, τόµ. ΙΖ', σ.
12716-12741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14-12-2012)
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4408, ΦΕΚ: 135 A' / 27.07.2016). τόµ. ΙΖ', σ.
13029, 13255-13300.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της
Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε το
ν.4345/2015 (Α'148), στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το
ν.3017/2002 (Α'117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4417, ΦΕΚ: 171 Α' / 14.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. Κ', σ. 15135-15137.

Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. (Επερωτώντες: Πενήντα επτά Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΚΑ', σ. 16371-16402.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4341, ΦΕΚ: 142 A' / 06.11.2015).
τόµ. Β', σ. 824, 1229-1234.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ECRIS)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία:
της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ' εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4360, ΦΕΚ: 9
A' / 29.01.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4181, τόµ. Η', σ. 5060-5067,
5069-5080.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Σχολείο Ηρακλείου και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 2199.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΣΕ)
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά
µε την κυβερνητική αδράνεια για την αξιοποίηση του «πακέτου Γιούνκερ». τόµ. Ι', σ. 7426.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4359, ΦΕΚ: 5 A' / 20.01.2016). τόµ. Δ', σ.
2614, τόµ. Ζ', σ. 4394-4396.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ENISA)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραµονή
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΑ',
σ. 7724.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παραµονή
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΑ',
σ. 7732.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά α)
τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης και τον στόχο του Υπουργείου για την έδρα και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) και β) σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής
Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποµάκρυνση του διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) από το Ηράκλειο Κρήτης στην Αθήνα. τόµ. ΙΒ', σ.
8898.
ΕΦΑΠΑΞ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις αναλογιστικές µελέτες για τις εφάπαξ παροχές. τόµ. Ι', σ. 6750.
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής του εφάπαξ
βοηθήµατος από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). τόµ. ΙΔ', σ. 10692.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού της Β' Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Νήσων Αιγαίου. τόµ. Δ', σ. 2475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την «καταδίκη της Ελληνικής Δηµοκρατίας από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για υπερβάσεις του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών». τόµ. Ζ', σ. 4710.
Ζ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις διαφαινόµενες ζηµιές στην παραγωγή ελαιολάδου
σε περιοχές της Κρήτης, λόγω προβληµατικής καρπόδεσης
της ελιάς. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12141.
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υποστήριξη
και την αξιοποίηση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. Ζ', σ. 4389.
ΖΩΟΝΟΣΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξάπλωση της
νόσου της οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών µε σοβαρές
συνέπειες στην εγχώρια κτηνοτροφική παραγωγή. τόµ. Β',
σ. 1126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση

των πληγέντων κτηνοτρόφων του Έβρου, τόσο από τις καταστροφικές πληµµύρες του χειµώνα 2014-2015, όσο και
από τη λοιµώδη Οζώδη Δερµατίτιδα των βοοειδών, καθώς
και τη λήψη µέτρων για την προστασία και ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας. τόµ. Η', σ. 5464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «αποζηµίωση
των αγροτών λόγω της ενσκήψεως καταρροϊκού πυρετού».
τόµ. Η', σ. 5465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τήρηση των
κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα αιγοπρόβατα. τόµ.
ΙΕ', σ. 11024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοµό Σερρών από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12821.
ΖΩΩΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοµό Σερρών από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12821.
Η
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναφορά της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ηθοποιών. τόµ. ΙΗ', σ. 13861.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την παραµετροποίηση
των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελµα αγρότες και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών.
τόµ. Θ', σ. 6573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αθρόα εισαγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΓ', σ. 10045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προαναγγελία
τραγικών εξελίξεων στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. τόµ. ΙΗ', σ. 13853.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ζ', σ. 4491.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το κόστος
χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής. τόµ. Ι', σ.
6779.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των χρεώσεων στη χρήση
πλαστικού χρήµατος και συναλλαγών µέσω e-banking. τόµ.
Ι', σ. 7106.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. τόµ. Κ', σ. 15450.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint
Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη
του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού". (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15183.
ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αναφορά στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού.
τόµ. Κ', σ. 15386, 15387, 15388, 15389, 15390, 15391,
15392, 15393, 15394.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
Μικρασιατικής καταστροφής. τόµ. Κ', σ. 15394.
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΓ', σ. 10007-10016.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ', σ. 10016.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία
προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
λόγω αλλαγής του επισπεύδοντος Υπουργείου). τόµ. Ζ', σ.
4509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4362, ΦΕΚ: 11 A'
/ 01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4519, 4987-4988.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και

του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καθυστέρηση του ενταφιασµού των
Ελλήνων µαχητών του 1940 στην Αλβανία τόµ. ΙΒ', σ.
8449.
Θ
ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. τόµ. Δ', σ. 2622.
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία
του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο. τόµ. Η',
σ. 5632.
ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις "αποσχιστικές δραστηριότητες και τη συνεργασία µε την Άγκυρα Μουσουλµάνων της Θράκης". τόµ. ΣΤ', σ. 4116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Τουρκία
µέσω του προξενείου της Κοµοτηνής για την αγορά ακινήτων περιουσιών απελπισµένων Ελλήνων στη Θράκη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12868.
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στούν τα προβλήµατα για τους Ιατρούς του ΠΕΔΥ και τους
απολυµένους ιατρούς του ΕΟΠΥ. τόµ. Ζ', σ. 4346.

ΙΑΤΡΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον σχεδιασµό για την έναρξη λειτουργίας του
πολυδύναµου Ιατρείου Τυµπακίου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
Κ', σ. 15286.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους οικονοµικά αδύναµους και ανασφάλιστους
πολίτες. τόµ. ΙΖ', σ. 12711.

ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης πρόσληψης µόνιµων γιατρών πλήρους απασχόλησης στα Περιφερειακά Ιατρεία Ικαρίας. τόµ. ΚΑ', σ. 16051.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αφαίρεση των τίτλων ιδιοκτησίας από
123 ελληνικές οικογένειες στο χωριό Δρυµάδες της Χιµάρας. τόµ. ΙΓ', σ. 9203.

ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ', σ. 2636.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την «καταδίκη της Ελληνικής Δηµοκρατίας από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για υπερβάσεις του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών». τόµ. Ζ', σ. 4710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Νοσοκοµείων
Αγρινίου και Μεσολογγίου. τόµ. Η', σ. 5483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή και τον εκσυγχρονισµό του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την ταχύτερη ανταπόκριση
των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν κίνητρα
για την προσέλκυση κλινικών µελετών στη χώρα µας. τόµ.
Θ', σ. 6508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη κενής θέσης αγροτικού ιατρού στο
Περιφερειακό Ιατρείο Κυπαρισσίου του Δήµου Μονεµβασίας. τόµ. Κ', σ. 15318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης πρόσληψης µόνιµων γιατρών πλήρους απασχόλησης στα Περιφερειακά Ιατρεία Ικαρίας. τόµ. ΚΑ', σ. 16051.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4338, ΦΕΚ: 131 A'/
23.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, 607-643.

ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση του ν. 4238/2014, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα για τους Ιατρούς του ΠΕΔΥ και τους
απολυµένους ιατρούς του ΕΟΠΥ. τόµ. Ζ', σ. 4346.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου. τόµ. Η', σ. 5479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης της Ακτινοδιαγνωστικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ξάνθης. τόµ. ΙΒ', σ.
8434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΗ', σ. 13883.
ΙΑΤΡΟΙ ΠΕΔΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση του ν. 4238/2014, ώστε να αντιµετωπι-

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να
δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους εργοδότες να µπουν στη
ρύθµιση χρεών προς το ΙΚΑ. τόµ. Η', σ. 5571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων
του ΙΚΑ. τόµ. Ι', σ. 6663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υποβάθµιση των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ για
τους ασφαλισµένους του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΖ', σ.
12807.
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την επαναφορά του Επιστηµονικού
Πάρκου Πατρών υπό την κηδεµονία του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. τόµ. ΙΕ', σ. 11068.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για τη συστέγαση του Ιδρύµατος «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» µε υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Ι', σ. 6776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος για το Παιδί
«Η Παµµακάριστος». τόµ. ΙΔ', σ. 10697.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς της πρώην
ΕΣΣΔ. τόµ. ΙΒ', σ. 8540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση του
προσφυγικού, τις καθυστερήσεις στην εκταµίευση ευρωπαϊ-
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κών πόρων και τη µη εφαρµογή του νόµου για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας. τόµ. ΙΒ', σ. 8541.
ΙΜΙΑ (Βραχονησίδα)
Αναφορά στους πεσόντες των Ιµίων. τόµ. Η', σ. 5204,
5205, 5213.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξασφάλιση της υποχρεωτικής αµοιβής της πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών των ΙΕΚ και την κατοχύρωση των εργασιακών
και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων. τόµ. Δ', σ. 2623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των δηµόσιων ΙΕΚ. τόµ. Δ', σ.
2625.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης). τόµ. ΣΤ', σ. 3596-3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία
προσλήψεων στα Δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι', σ. 6780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των σπουδαστών στα Δηµόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ. τόµ. ΙΔ',
σ. 10710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις διαγραφές σπουδαστών δηµόσιων ΙΕΚ από
τα µητρώα του ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΖ', σ. 12805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση
Δηµόσιων ΙΕΚ ενηλίκων µε κατεύθυνση την ειδική εκπαίδευση. τόµ. Κ', σ. 15317.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάκληση των αποφάσεων που απαξιώνουν
καινοτόµες υπηρεσίες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
τόµ. Θ', σ. 6510.
INTERNET
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον παράνοµο ηλεκτρονικό τζόγο. τόµ.
Κ', σ. 15131.
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4371,
ΦΕΚ: 40 Α' / 11.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6673, 6704-6714.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4383, ΦΕΚ: 72 A' /20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7697, 7877-7917, 8011-8012.

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4338, ΦΕΚ: 131 A' /
23.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, 607-643.
ΙΡΑΚ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4388, ΦΕΚ: 93 A' /
27.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ. 9901-9920.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτε-
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ρη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της
Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε το ν.
4345/2015 (Α' 148), στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το
ν.3017/2002 (Α'117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4417, ΦΕΚ: 171 Α' / 14.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. Κ', σ. 15135-15137.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΙΣΡΑΗΛ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της αφενός και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση
- Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4382, ΦΕΚ: 71 A'/
20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 8096-8097.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά
µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4398, ΦΕΚ: 116A'/ 13.06.2016).
τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη στο-

χοποίηση Ελλήνων πολιτών από γνωστή παρακρατική ιστοσελίδα αντιεξουσιαστών. τόµ. ΙΖ', σ. 12817.
ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την άδεια λειτουργίας
της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερµενό. τόµ.
Δ', σ. 2628.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την άδεια λειτουργίας
της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερµενό. τόµ.
Δ', σ. 2628.
Κ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις παραιτήσεις των συµβουλίων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Κ', σ. 15288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επέκταση
της προθεσµίας λήψης διδακτορικού διπλώµατος για τους
καθηγητές εφαρµογών. τόµ. ΚΑ', σ. 16314.
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδυναµία
αποφοίτησης των φοιτητών ειδίκευσης «Τάε Κβο Ντο» από
τα ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών,
λόγω έλλειψης διδασκόντων της συγκεκριµένης ειδικότητας. τόµ. Ζ', σ. 4317.
ΚΑΝΑΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά,
δι' ανταλλαγής ρηµατικών διανακοινώσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4357,
ΦΕΚ: 3 A' / 19.01.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4200, τόµ. Ζ', σ.
4519-4530, 4543-4558.
ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΛΩΣΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για ανάθεση του ρόλου της αρµόδιας αρχής για
τη µέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών της κλωστικής κάνναβης, στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου
Βάµβακος. τόµ. ΙΖ', σ. 12874.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 1, 10,
12, 22, 27, 37, 40, 41, 42, 43, 51, 55, 56, 61, 65, 66, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 96,
97, 98, 100, 110, 112, 116, 117, 123, 124, 129, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 143, 145, 146, 147, 148, 150,
152, 156, 163,, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 179, 183, 184, 187, 190, 195, 197, 200,
209, 210, 213, 216, 218, 220, 221, 223, 225, 227, 230,
231, 235, 238, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
260, 261, 262, 263, 265, 266, 270, 277, 299, 302, 303,
304, 305, 309, 310, 311, 313, 316, 317, 319, 322, 323,
333, 335, 336, 339, 342, 347, 350, 351, 354, 358, 361,
362, 365, 371, 375, 377, 378, 379, 381, 383, 384, 385,
386, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 420,
421, 422, 423, 426, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 443,
445, 446, 447, 449, 452, 453, 455, 459, 466, 470, 471,
472, 474, 475, 476, 485, 486, 487, 488, 490, 492, 493,
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 513, 607, 608, 610,
612, 617, 618, 619, 622, 623, 624, 628, 633, 634, 636,
639, 640, 641, τόµ. Β', σ. 771, 773, 774, 816, 817, 819,
821, 822, 824, 827, 828, 829, 830, 831, 837, 839, 841,
848, 849, 851, 854, 860, 869, 872, 874, 876, 878, 884,
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13078, 13080, 13081, 13084, 13089, 13101, 13103,
13105, 13108, 13109, 13110, 13111, 13112, 13117,
13118, 13119, 13120, 13121, 13123, 13127, 13128,
13130, 13137, 13138, 13144, 13145, 13146, 13147,
13149, 13150, 13151, 13156, 13158, 13159, 13162,
13163, 13164, 13165, 13166, 13167, 13168, 13169,
13170, 13174, 13175, 13197, 13198, 13199, 13200,
13201, 13202, 13203, 13205, 13206, 13207, 13208,
13209, 13210, 13211, 13217, 13218, 13219, 13220,
13224, 13226, 13227, 13228, 13229, 13230, 13233,
13234, 13235, 13255, 13257, 13264, 13268, 13270,
13278, 13280, 13281, 13282, 13294, 13295, 13333,
13334, 13338, 13339, 13346, 13355, 13356, 13359,
13361, 13362, 13363, 13364, 13365, 13370, 13371,
13375, 13377, 13419, 13420, 13422, 13424, 13432,
13433, 13434, 13436, 13438, 13439, 13447, 13452,
13454, 13455, 13476, 13477, 13478, 13479, 13481,
13483, 13484, 13485, 13486, 13487, 13488, 13489,
13490, 13491, 13492, τόµ. ΙΗ', σ. 13511, 13512, 13513,
13517, 13523, 13528, 13529, 13532, 13533, 13534,
13538, 13552, 13555, 13559, 13560, 13568, 13570,
13572, 13573, 13575, 13576, 13577, 13578, 13582,
13584, 13589, 13619, 13623, 13634, 13635, 13636,
13643, 13644, 13647, 13649, 13651, 13654, 13654,
13656, 13660, 13661, 13662, 13663, 13664, 13665,
13666, 13668, 13669, 13670, 13671, 13672, 13673,
13674, 13676, 13679, 13681, 13850, 13855, 13859,
13866, 13867, 13868, 13873, 13875, 13877, 13883,
13885, 13886, 13888, 13891, 13893, 13894, 13898,
13902, 13904, 13906, 13907, 13914, 13917, 13919,
13922, 13923, 13925, 13929, 13930, 13931, 13936,
13937, 13938, 14255, 14256, 14267, 14269, 14271,
14276, 14278, 14280, 14282, 14283, 14290, 14291,
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14296, 14297, 14298, 14299, 14300, 14202, 14303,
14304, 14305, 14311, 14313, 14314, 14315, 14316,
14317, 14323, τόµ. ΙΘ', σ. 14427, 14428, 14430, 14436,
14437, 14441, 14442, 14444, 14447, 14449, 14450,
14452, 14453, 14454, 14456, 14458, 14459, 14460,
14461, 14462, 14465, 14466, 14468, 14469, 14470,
14471, 14472, 14475, 14589, 14591, 14592, 14593,
14594, 14595, 14596, 14597, 14598, 14599, 14600,
14601, 14602, 14642, 14643, 14644, 14647, 14648,
14649, 14655, 14660, 14679, 14680, 14681, 14683,
14684, 14686, 14688, 14695, 14703, 14705, 14706,
14707, 14708, 14711, 14712, 14713, 14714, 14715,
14716, 14723, 14730, 14731, 14732, 14934, 14935,
14936, 14945, 14947, 14950, 14955, 14956, 14957,
14958, 14959, 14960, 14961, 14965, 14973, 14975,
14977, 14986, 14993, 14995, 14997, 14998, 15000,
15001, 15002, 15003, 15005, τόµ. Κ', σ. 15048, 15051,
15058, 15062, 15063, 15064, 15066, 15067, 15068,
15085, 15086, 15089, 15090, 15133, 15135, 15155,
15157, 15174, 15175, 15176, 15177, 15178, 15180,
15181, 15183, 15188, 15194, 15195, 15197, 15198,
15206, 15211, 15216, 15219, 15220, 15285, 15286,
15287, 15317, 15321, 15326, 15328, 15339, 15340,
15341, 15344, 15346, 15386, 15389, 15392, 15393,
15394, 15395, 15396, 15397, 15399, 15402, 15408,
15415, 15417, 15444, 15446, 15449, 15451, 15455,
15457, 15463, 15466, 15469, 15471, 15472, 15473,
15474, 15487, τόµ. ΚΑ', σ. 15702, 15704, 15705, 15708,
15709, 15711, 15715, 15719, 15721, 15725, 15728,
15733, 15734, 15736, 15737, 15738, 15740, 15742,
15743, 15752, 15753, 15754, 15755, 15758, 15958,
15959, 15964, 15965, 15966, 15967, 15968, 15972,
15976, 15981, 15988, 15989, 15990, 15991, 15993,
16013, 16016, 16043, 16044, 16045, 16046, 16047,
16049, 16050, 16057, 16059, 16062, 16063, 16064,
16066, 16069, 16070, 16071, 16072, 16073, 16074,
16075, 16077, 16078, 16079, 16082, 16083, 16084,
16086, 16088, 16089, 16097, 16099, 16100, 16101,
16104, 16106, 16107, 16108, 16109, 16110, 16111,
16113, 16114, 16116, 16117, 16118, 16119, 16120,
16121, 16127, 16130, 16133, 16136, 16137, 16138,
16140, 16141, 16146, 16151, 16155, 16156, 16158,
16160, 16170, 16208, 16209, 16210, 16214, 16215,
16216, 16217, 16218, 16219, 16221, 16222, 16229,
16233, 16234, 16237, 16239, 16240, 16241, 16242,
16243, 16247, 16248, 16250, 16252, 16306, 16307,
16311, 16312, 16314, 16317, 16320, 16322, 16323,
16324, 16325, 16326, 16327, 16328, 16329, 16330,
16331, 16333, 16335, 16336, 16338, 16339, 16344,
16345, 16346, 16347, 16348, 16349, 16350, 16354,
16356, 16357, 16358, 16359, 16360, 16362, 16363,
16365, 16369, 16371, 16375, 16376, 16378, 16379,
16380, 16381, 16387, 16388, 16389, 16390, 16392,
16397, 16398, 16399.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για
την ανάδειξη του Προέδρου του Σώµατος της ΙΖ' Περιόδου.
τόµ. Α', σ. 23.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί των προγραµµατικών
δηλώσεων της Κυβέρνησης και της ψηφοφορίας για την
παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 55.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των οµιλητών και την ώρα λήξης της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α',
σ. 263.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. Α', σ. 498, τόµ. Ε', σ.
3055, τόµ. ΙΑ', σ. 7901, 7902.
Συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση
του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση
θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού
Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και
Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α'
82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων
αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β', σ.
986-992.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β')», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ', σ. 2067-2078.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ', σ. 2089-2091.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµου: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013" και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ', σ. 2093.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα βάση του άρθρου 108 παρ. 5 του Κανονισµού της
Βουλής, να λάβουν το λόγο και οι εισηγητές, εκτός των όσων έχουν αντίληψη επί των κυρώσεων των συµφωνιών,
κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ.
Εξωτερικών. τόµ. Δ', σ. 2234, 2236, 2237.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες
ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2300, 2301, 2330, 2331.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό της Βουλής να εισαχθεί εµπρόθεσµη βουλευτική τροπολογία προς ψήφιση, ο οποία
δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2372, 2386.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη σειρά
και τον χρόνο οµιλίας των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων
και των Βουλευτών κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
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µων: "Βοσκήσιµιες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ', σ. 2680, 2681, 2684, 2685, 2688.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω κωλύµατος
των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΣΤ', σ. 3591, τόµ. Ι’, σ.
6945, 6946, 6947, τόµ. ΙΑ’, σ. 7714-7715, τόµ. ΙΒ’, σ.
9076, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 12669, 12671, τόµ. Κ’, σ. 15441,
15442.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ', σ. 3623, 3624, 3625, 3626.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν είναι
σύµφωνο µε τον Κανονισµό της Βουλής να εισαχθεί βουλευτική τροπολογία προς ψήφιση, ο οποία δεν έχει γίνει δεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό. τόµ. ΣΤ', σ. 3706.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο που πρέπει να δοθεί στους Βουλευτές για να αναπτύξουν
τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και την ώρα λήξης της
συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4253, 4254.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή της τροπολογίας 144/4 18-1-2016, σχετικά µε τον
επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης στο προς συζήτηση σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι' ανταλλαγής
ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ', σ. 4520, 4521, 4523,
4524.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 112
αυτού και την εισαγωγή της τροπολογίας µε αριθµό 144/4,
18-1-2016, για τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων
της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι' ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ', σ. 4527,
4528, 4529.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ' εφαρµογή

του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η', σ. 5064, 5065, 5066, 5067, 5070, 5071, 5072.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Η', σ. 5193.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
που αφορά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η', σ. 5282,
5283.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. Η', σ. 5628-5630.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η', σ. 5740, 5741, 5742, 5743, 5745, 5748.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ', σ.
6001-6002.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την πρόταση κοµµάτων της αντιπολίτευσης να αναβληθεί η ψηφοφορία κατ' εφαρµογή του άρθρου 104 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ, Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6621, 6622, 6625,
6626.
Συζήτηση επί της αίτησης για παραβίαση του Κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 2, το άρθρο 24 παρ.
1 και το άρθρο 129 παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής,
που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ν. Δένδια. τόµ. Ι', σ. 6669.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
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"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6704, 6705,
6706, 6707.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6787 - 6788.
Αναφορά στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι', σ.
6793, 6795, 6803, 6806, 6808, 6809, 6812, 6813, 6816,
6817, 6822, 6826.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε υβριστικές εκφράσεις που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. τόµ. Ι', σ. 6970, 6971, 6973.
Αναφορά στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση τους
καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ', σ. 7506, 7508, 7509, 7513,
7550, 7552, 7565, 7574, 7585.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας". τόµ. ΙΑ', σ.
7740.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαγραφή επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ', σ. 7847, 7848.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων
του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) «Κύρωση
της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση
της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός,
και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και
άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες
διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7878, 7879, 7880, 7887, 7889,
7893, 7895, 7896, 7898, 7899, 7901, 7902, 7907, 7910,
7911, 7913, 7914.

Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε επεισόδιο µεταξύ Βουλευτών που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης. τόµ. ΙΒ', σ. 9032, 9033.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα
λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΓ', σ. 9189.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ', σ. 9901,
9902, 9903, 9906, 9909, 9910.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης και
την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε
τη Συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων".
τόµ. ΙΓ', σ. 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985,
9988, 9989.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 104 παρ. 104 του Κανονισµού της
Βουλής και τη διαδικασία της ψήφισης του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα
των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ',
σ. 9994, 9995.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΔ', σ. 10059, 10060, 10061, 10071, 10072.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
τόµ. ΙΔ', σ. 10483, 10484, 10485, 10488, τόµ. Κ’, σ.
15342, 15343, 15344.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία ψήφισης των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α)
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν
σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για
την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και
γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υ-
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πουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της
Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ', σ. 10598,
10604, 10605, 10633, 10637, 10660.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10716, 10717, 10718, 10719.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ', σ. 11103, 11104.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 100 και 101 του Κανονισµού της Βουλής και
την υποβληθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας που αιτήθηκε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρράς επί τροπολογίας της υπ' αριθµόν 496/25 από 15/06/2016 υπουργικής τροπολογίας,
για το ότι αντίκειται στο άρθρο 94 παράγραφος 4 του Συντάγµατος που αποκλείει τη συµµετοχή τακτικών δικαστών

σε διοικητικές επιτροπές. τόµ. ΙΕ', σ. 12214, 12215,
12218, 12219, 12220, 12221.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση κύρωσης των
διεθνών συµβάσεων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση
της Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο
της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση
της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων
και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό
Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ', σ. 11646, 11648, 11649,
11651, 11652.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, λόγω της απουσίας των αρµόδιων Υπουργών και τις επικείµενες τροποποιήσεις του Κανονισµού της Βουλής για την εύρυθµη
λειτουργία του Κοινοβουλευτικού Έργου. τόµ. ΙΕ', σ.
11797, 11798, 11799, 11809, 11810.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β' (ΦΕΚ 51
Α'/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α'/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11825-11865.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30,
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1
της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ', σ. 11869,
11871, 11877, 11879, 11882, 11884.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου
2014/335/ΕΚ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ', σ.
12716, 12717, 12718.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπρο-
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σώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών".
τόµ. ΙΖ', σ. 12981, 12982.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα
λήξης της συνεδρίασης, τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών
και τον προγραµµατισµό της συνέχισης της συζήτησης την
επόµενη ηµέρα, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ', σ. 13052, 13053.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για
τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου
(ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις», µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΖ', σ. 13255, 13261,
13268, 13275, 13280.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών και άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ', σ. 13371, 13376.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου
της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ', σ. 13625, 13632, 13641, 13649,
13656, 13661, 13664, 13665, 13666, 13668, 13670,
13671, 13673, 13675, 13676, 13677, 13678, 13679,
13680.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΗ', σ. 13893, 13894.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά
µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ', σ. 14267,
14271, 14292, 14295, 14298.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του προς συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονο-

µικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του επείγοντος.
τόµ. ΚΑ', σ. 16083, 16084.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου.
τόµ. ΙΕ', σ. 11016.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µεταφορά των δηµόσιων υπηρεσιών
στο Καπνεργοστάσιο "ΚΕΡΑΝΗΣ" στου Ρέντη. τόµ. Ι', σ.
6768.
ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
προϊόντων καπνού, την αύξηση των δηµοσίων εσόδων µε
την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη θεσµική θωράκιση της
αγοράς. τόµ. Ε', σ. 3525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων και τη θεσµική περιφρούρηση των λιανοπωλητών καπνικών προϊόντων. τόµ.
ΣΤ', σ. 3589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης
Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) για
τον έλεγχο του καπνού. τόµ. Ζ', σ. 4932.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την
Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009 για τη χρήση της
πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της
Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών
προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4410, ΦΕΚ: 141 Α' / 03.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12833,
τόµ. ΙΗ', σ. 13511-13590.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στα
δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Ζ', σ. 4706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις σοβαρές ελλείψεις φαρµάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς του Νοµού Δράµας. τόµ. Θ',
σ. 5980.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πολύµηνη αναµονή για ακτινοθεραπείες στα
δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη πρόληψης, θεραπείας και στήριξης
των καρκινοπαθών Βόλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11559.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υγείας, σχετικά α) µε τα λειτουργικά προβλήµατα στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» και β) µε την υπολειτουργία του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά. τόµ.
ΙΗ', σ. 13885.
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση της «κάρτας του αγρότη». τόµ. Θ', σ. 5987.
ΚΑΣΤΑΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καθυστέρηση της
έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν.
4280/2014 (ΦΕΚ:159Α'), µε συνέπεια την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων στους αγρότες που έχουν τη χρήση των
καστανοτεµαχίων ή σε όσους επιθυµούν να ασκήσουν το
σχετικό δικαίωµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10550.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης
Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4370,
ΦΕΚ: 37 A' / 07.03.2016). τόµ. Θ', σ. 6002, 6577-6626.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εθελοντική αποκάλυψη εκ µέρους
Ελλήνων πολιτών των καταθέσεών τους στο εξωτερικό. τόµ.
Β', σ. 1213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα δάνεια των κοµµάτων και τις λίστες µεγαλοκαταθετών
στο εξωτερικό. τόµ. Η', σ. 5677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα αναφορικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5685.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ.
16077.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ζ', σ. 4491.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εξαφάνιση
δύο κοντέινερ µε κατασχεµένα τσιγάρα από τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΙΖ', σ. 12699.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών
ιδρυµάτων που αφορούν σε λογαριασµούς µισθοδοσίας ή
συντάξεως. τόµ. ΙΒ', σ. 8902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άρσης των κατασχέσεων
των τραπεζικών λογαριασµών της εταιρείας "ΝΒΕΕ Α.Ε."
(Ναυπηγεία Ελευσίνας). τόµ. ΙΖ', σ. 12872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάσχεση εταιρικών λογαριασµών της εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας». τόµ. ΙΖ', σ.
12878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ειδικού ακατάσχετου
λογαριασµού για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Κ', σ. 15085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την προστασία από την κατάσχεση των αναδροµικά καταβαλλόµενων συντάξεων. τόµ. Κ', σ. 15449.
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτατου µισθού, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και του 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 6755.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
καυσίµων. τόµ. Κ', σ. 15442.
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθµών, καθώς και
των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠµεΑ). τόµ. Ι', σ. 7110.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Β. Λεβέντη, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής για την ίδρυση νέων κέντρων υποδοχής προσφύγων τύπου «hotspot» στην ελληνική επικράτεια και ιδίως στη νήσο
Κω. τόµ. Ε', σ. 3509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε -εντός εισαγωγικών- «τον σκανδαλώδη φωτογραφικό διαγωνισµό και τη
σπατάλη 14.145.000 ευρώ για στέγαση λαθροµεταναστών».
τόµ. Η', σ. 5681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το ζήτηµα της δηµιουργίας του hot spot στην Κω και την άµεση αποχώρηση των ΜΑΤ από το νησί. τόµ. Θ', σ. 5990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προ-
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βλήµατα του χώρου φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών στο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ', σ. 9937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη δηµιουργία hot spot στη συνοικία των νεοπροσφύγων Ποντίων, Γκορυτσά Ασπροπύργου.
τόµ. ΙΕ', σ. 11009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους διπλά εγκλωβισµένους πρόσφυγες και
µετανάστες στα hotspots των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ',
σ. 11766.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις συνθήκες φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. τόµ. ΙΕ', σ. 11242.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και
των αποκεντρωµένων µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας του Νοµού Σάµου. τόµ. Ε', σ. 3250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Νοσοκοµείων
Αγρινίου και Μεσολογγίου. τόµ. Η', σ. 5483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
Παρανεστίου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράµας. τόµ. Θ',
σ. 6491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εγκατάσταση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο
Κέντρο Υγείας Ραφήνας. τόµ. ΙΒ', σ. 8441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη στελέχωση του ΕΚΑΒ στο Νοµό Λάρισας και
τη δηµιουργία τοµέων ΕΚΑΒ σε Κέντρα Υγείας του νοµού
Λάρισας. τόµ. ΙΗ', σ. 13890.
ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών στη Σχολή Αστυνοµίας Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ', σ. 9133.
ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση από ΜΚΟ µε ύποπτο ρόλο και χρηµατοδότηση στους χώρους υποδοχής προσφύγων και παράνοµων µεταναστών. τόµ. ΙΒ', σ. 8534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το Κέντρο Ανοιχτής Δοµής Φιλοξενίας Χέρσου. τόµ. ΙΒ', σ.
8538.
ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης Ρεθύµνου λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού. τόµ. Ζ', σ. 4321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την προοπτική για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ) Καρδίτσας. τόµ. ΚΑ', σ. 16317.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(ΚΕΘΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. τόµ.
Η', σ. 5576.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη προσαρµογής της νοµοθεσίας που
διέπει το καθεστώς των «επιµορφωτών» στα µεταβατικά
σχολεία ενηλίκων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Θ', σ. 6511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του ΚΕΘΕΑ. τόµ. Θ', σ.
6533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία των Οργανισµών κατά των ναρκωτικών. τόµ. ΚΑ', σ. 16328.
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την τοποθέτηση της κυρίας Τσουκαλά στη θέση της Αντιπροέδρου
του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας. τόµ. ΙΘ', σ. 14601.
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ (RACVIAC)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4372, ΦΕΚ:
45 A' / 28.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6704, 6975-6977.
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επέκταση µίσθωσης ακινήτου του Δήµου Σαρωνικού στην εταιρεία
"VODAFONE ΑΕ". τόµ. Ζ', σ. 4531.
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του 3ου Μνηµονίου και ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 7429-7434.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ',
σ. 13419-13508.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διε-
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ρεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία
στον τοµέα των Θαλάσσιων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4391,
ΦΕΚ: 97 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ.
9979-9995.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4392, ΦΕΚ: 100 Α' / 31.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ.
9077, τόµ. ΙΔ', σ. 10483-10491.
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4374,
ΦΕΚ: 50 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6704, 7007-7044.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κληροδότηµα της Ιωάννας Κρίκκη στο Ορφανοτροφείο Λάρισας. τόµ. ΙΕ', σ. 11750.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έλλειψη σαφούς νοµικής βάσης
για τον καταλογισµό κηδεµόνα των σχολαζουσών κληρονοµιών της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2458.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ελληνική εκπροσώπηση στη Σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (COP21). τόµ. Δ', σ. 2053.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο
στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί µε το ν. 3017/2002
(Α' 117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4345, ΦΕΚ: 148 Α' / 17.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2080, 21652170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την υπογραφή της νέας διεθνούς κλιµατικής συµφωνίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7836.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρω-

παϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της
Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε το
ν.4345/2015 (Α'148), στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το
ν.3017/2002 (Α'117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4417, ΦΕΚ: 171 Α' / 14.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. Κ', σ. 15135-15137.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση-πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή». (Κατάθεση).
τόµ. Κ', σ. 15469.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ»
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Θ', σ. 5907.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ.
Β', σ. 1211.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µεταφορά και λειτουργία της 3ης πανεπιστηµιακής καρδιολογικής κλινικής από το «Λαϊκό» στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». τόµ. ΚΑ', σ. 16078.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά α) µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των µισθών των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας
και β) µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας.
τόµ. Θ', σ. 6504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διατήρηση των είκοσι επτά εργαζοµένων των
Κοινωνικών Δοµών της Χαλκίδας. τόµ. Ι', σ. 7109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη λειτουργία όλων των
κοινωνικών δοµών και άλλων υπηρεσιών των δήµων όλης
της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7845.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα - Ενίσχυση Κοινωνικής Προστασίας και
Ένταξης». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης (ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ) κ. Φώφη Γεννηµατά και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5490.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης και
προστασίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. τόµ. Β', σ.
1105.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα - Ενίσχυση Κοινωνικής Προστασίας και
Ένταξης». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης (ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ) κ. Φώφη Γεννηµατά και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5490.
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ενεργειακή αναβάθµιση του Δηµοτικού Κολυµβητηρίου Ναυπλίου. τόµ. ΙΒ',
σ. 9019.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτρη Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 10-11.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι οι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος και Ανδρέας Λοβέρδος ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Α', σ. 102, 103.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι ορίζονται Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ο
κ.κ. Αθανάσιος Παφίλης Αθανάσιος, Βουλευτής Β' Αθήνας
και Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας. τόµ. Α',
σ. 102, 104.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Το Ποτάµι» κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του κόµµατος «Το Ποτάµι» ορίζονται οι κ.κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β' Αθηνών και Σπυρίδων Δανέλλης, Βουλευτής Ηρακλείου. τόµ. Α', σ. 102, 105.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι, κατά την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Περιόδου, ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων οι κ.κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος
Βουλευτής Β' Αθηνών και Βασίλειος Κόκκαλης, Βουλευτής
Λαρίσης. τόµ. Α', σ. 102, 106.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασιλείου Λεβέντη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Ένωσης Κεντρώων ορίζεται ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ.
Καρράς Γεώργιος-Δηµήτριος του Βασιλείου και Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων ο
Βουλευτής Α' Αθηνών κ. Μάριος Γεωργιάδης. τόµ. Α', σ.
102, 107.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ορίζονται, για την Α' Σύνοδο της ΙΖ' Κοινοβουλευτικής Περιόδου, ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συ-

νασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι Βουλευτές κ.κ. Χ.
Μαντάς, Σ. Φάµελλος και Φ. Βάκη. τόµ. Α', σ. 293.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, ο Βουλευτής Επικρατείας
κ. Χ. Παππάς. τόµ. Α', σ. 293.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας επί του άρθρου 10, παράγραφος 14 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". (Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 365.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί της αρχής και επί των
άρθρων 1, 13, 14, 17 και 21 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων".
τόµ. Α', σ. 381, 502-505.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 5, 13 και 21 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ. 505-508.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ επί των άρθρων
1, 2, 5, 13 και 21 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ.
508-510.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13,
14, 17, και 21 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ.
510-513.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ. 513-520, 521-539.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας:
"Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α'
82) και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Β', σ. 831.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 55 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε.
ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτρο-
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πής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική
Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής
Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β', σ. 994-996.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και
55 του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση
παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε
την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
- Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 997-1016.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 39,
42, 43, 44 και 51 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ', σ. 1690-1693.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί των άρθρων 51 και
53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012,
«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ', σ. 1693-1696.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης επί των των άρθρων 31, 35, 42 και
51 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012,
«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ', σ. 1696-1668.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42, 43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ
και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013
«Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της
Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ', σ. 1698-1708,
1712-1725.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2361-2364.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
4, 13, 14 και 17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2364-2367.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί της αρχής και επί των
άρθρων 4, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2367-2369.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ επί των άρθρων
5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2369-2372.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2372-2411.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, δηλώνει ότι ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα "Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική συµµαχία". τόµ. Δ', σ. 2383, 2385.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, δηλώνει ότι ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Στάθης Παναγούλης δεν
ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Δ', σ. 2383-2384.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από την Αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρα-
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τίας κ. Μαρία Αντωνίου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την
Τρίτη 24 Νοεµβρίου 2015 η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε το καταστατικό της, τον νέο Πρόεδρό της, τον
Βουλευτή Λασιθίου κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη. τόµ. Δ', σ.
2608-2609.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις", διαµαρτηρόµενοι
για τον αριθµό των υπουργικών τροπολογιών που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου.
τόµ. Ε', σ. 2749.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών 80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2815-2817.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ από την ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2818.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών 80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2818-2848.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3 και
19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ. 3706-3709.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ. 37093711.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης επί της αρχής και επί των άρθρων
1, 2, 3 και 41 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ. 3711-3714.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 19 και 41 του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ. 3714-3750.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
1,15 και 29 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112
και ειδικό 6, του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4259-4262.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και Βουλευτών του Ποταµιού επί
της αρχής και επί των άρθρων 1 και 46, του σχεδίου νόµου

του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4262-4264.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 27, 28, 42, 46 και 56 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4264-4267.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28,
29, 42, 46 και 56 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
112 και ειδικό 6, του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4267-4293.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Αναστασιάδη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι Πρόεδρος του Κόµµατος αναδείχθηκε µε άµεση εκλογή ο Βουλευτής Β' Αθηνών κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. τόµ. Ζ', σ. 4353-4354.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση από την Πρόεδρο της της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Λακωνίας κ.
Λεωνίδας Γρηγοράκος δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. Ζ',
σ. 4486, 4487.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση από τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας (κατά σειρά) ορίζονται οι Βουλευτές: Νικόλαος-Γεώργιος Δένδιας, Β' Αθηνών, Ιωάννης Βρούτσης, Κυκλάδων και Νίκη
Κεραµέως, Επικρατείας. τόµ. Ζ', σ. 4486, 4488.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Αττικής κ. Γ. Μαυρωτάς
ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού. τόµ. Ζ', σ. 4534.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 144 και
ειδικό αριθµό 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι' ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 4543-4545.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 144 και ειδικό αριθµό 4 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης
Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι' ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ', σ. 45464557.
Συζήτηση επί του παρεµπίπτοντος θέµατος που ετέθη από
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο, σχετικά µε την προβολή βίντεο στην εκδήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αφορούσε δηµοσιογράφους και κανάλια. τόµ. Ζ', σ. 4965, 4986, 4987.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Ν. Καραθανασόπουλου,
ότι απέχουν από την ψηφοφορία επί της αντισυνταγµατικό-
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τητας που αφορά την τροπολογία για το θέµα του ΕΣΡ, και
από τη διαδικασία συνολικά του ζητήµατος περί αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας που αναφέρεται στα ζητήµατα
της Επιτροπής Ανταγωνισµού. τόµ. Η', σ. 5254, 5274.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, για την τροπολογία
σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (Απορρίφθηκε). τόµ.
Η', σ. 5254.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ. Φορτσάκη, για την τροπολογία σχετικά µε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (Απορρίφθηκε). τόµ.
Η', σ. 5277.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό 40 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 170 και ειδικό 43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η', σ. 5330-5335.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 164 και ειδικό αριθµό 40 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό αριθµό 43, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου
2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα
άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και
2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009,
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και
στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου
2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς
διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης».
τόµ. Η', σ. 5335-5359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα δάνεια των κοµµάτων και τις λίστες µεγαλοκαταθετών
στο εξωτερικό. τόµ. Η', σ. 5677.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α' 182) και β) της από
30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α' 184)». (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 5711.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ε. Βενιζέλο και τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
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άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". (Απερρίφθη). τόµ.
Η', σ. 5760.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 186 και ειδικό 1 σχετικά µε τη "Συµπλήρωση
των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης" του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5775, 5788-5792.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186
και ειδικό 1, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης" του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5775, 5792-5795.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 186 και ειδικό 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η', σ. 5795-5809.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την προσπάθεια ίδρυσης κοµµατικού
κράτους. τόµ. Θ', σ. 6483.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρος Θεοδωράκης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
ενηµερώνει ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" ορίζεται ο κ. Γεώργιος Αµυράς, Βουλευτής Β' Αθηνών, στη θέση του Βουλευτή Θεοχάρη (Χάρη)
Θεοχάρη. τόµ. Θ', σ. 6574-6575.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του 3ου Μνηµονίου και ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 7429-7434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα «εκατοµµύρια που µοιράζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα
χρεοκοπηµένα κόµµατα». τόµ. Ι', σ. 7441.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστι-

κής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παράγραφος 2, του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
7494-7405.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 5, 7, 8, 11, 22, 46 και 72
(πρώην άρθρα 75, 76 και 77) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής
Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση τους
καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 75867589.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
10, 19, 22, 43, 45, 46, 67 και 73 (πρώην άρθρο 78) του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ', σ. 7586, 7589-7592.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 39, 41,
46, 54, 55, 56, 57 και 60 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/296-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7586, 75927595.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19, 22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56,
57, 60, 67, 72 και 73 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση τους καθε-
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στώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/296-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7595-7630.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8457-8524.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας, θα αποτελείται από είκοσι τρία µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµης όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων και κατ' εφαρµογή του
άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία
για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι σε δύο µήνες από τη
συγκρότησή της. τόµ. ΙΒ', σ. 8523.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων,
σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ', σ. 87638808.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 5531/3967, από
19 Απριλίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ.
ΙΒ', σ. 8777-8780.
Ψηφοφορία (δι'ανεγέρσεως) επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας επί των άρθρων 41 και 104 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΓ', σ.
9369.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9557-9560.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί της αρχής, επί των άρθρων 4,
7, 16, 22, 39, 40, 95, καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16, του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9557, 9560-9563.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, του Ποταµιού,
καθώς και από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις
φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 9557, 9563-9565.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής, επί των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29, 35, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 94, 96,
97, 98 και 113 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
421 και ειδικό 16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 9557, 9565-9567.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 94,
95, 96, 97, 98 και 113 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 9567-9575, 9582-9601.
Αίτηση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδο: α) επί των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10060.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδο: α) επί των άρθρων 184, 186, 188, 191,
192, 196, 197, 198, 199, 201, 204, του σχεδίου νόµου σε
σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου
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196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε
το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος και γ)
του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο
78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΔ', σ. 10067.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 233, 234, 235, 236
καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 449 και
ειδικό αριθµό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10298-10302.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί των άρθρων 1 έως 43, 50, 52,
53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 70, 72, 80, 105, 106,
142, 153, 159, 184, 185, 186, 188, 191, 196, 197, 199,
200, 204, 205, 215 έως 230 και των τροπολογιών 435/79,
437/81 και 440/84, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10302-10305.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) επί της αρχής
και επί των άρθρων 1, 44 έως 50, 52 έως 56, 58 έως 61,
63, 65, 70, 184 έως 205 και 233, του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 1030510307.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί των
άρθρων 50, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 65, 70 έως 99, 106,
184 έως 214, 215 έως 230, 233 και 236, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ', σ. 10307-10309.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως 61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105,
106, 142, 153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 449 και ειδικό 93, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10309-10318, 10324-10355.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, της Βουλευτού Β' Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλικής Κατριβάνου,
µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή της από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΔ', σ. 10478-10481.
Ορκωµοσία του κ. Γεωργίου Κυρίτση, ως Βουλευτή Β' Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, εις αντικατάσταση της κ. Βασιλική Κατριβάνου, η οποία παραιτήθηκε. τόµ. ΙΔ', σ. 10482.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από
τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α)

«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν
σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για
την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και
γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της
Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ', σ. 10603.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 462 και ειδικό αριθµό 10 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10610, 10635-10637.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 462 και ειδικό αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εξωτερικών «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της
Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΔ', σ. 10634-10660, 10677-10681.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ από την δεύτερη ψηφοφορία επί
του συνόλου στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων
του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β)
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ', σ. 10660.
Ανακοινώνεται αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ν. Καραθανασόπουλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
της τροπολογίας 469, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
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Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις», το οποίο και δεν έγινε δεκτό. τόµ. ΙΔ', σ. 10762.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, από τη διαδικασία των ψηφοφοριών των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β)
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική
Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της
Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement)
Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας
και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ', σ. 10763.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, από την ψηφοφορία επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας

(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ',
σ. 10818.
Έγκριση τρίµηνης παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά το
άρθρο 144 και του Κανονισµού της Βουλής, για την οποία
η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής
του πορίσµατος της δύο µήνες από της συγκροτήσεώς της
και η οποία λήγει στις 19 Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11066.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ.
11261-11264.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ', σ. 11264-11281, 11287-11304.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί της αρχής και επί των άρθρων
5, 9, 10Α και 12, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός
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Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ', σ.
12241-12244.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επί του άρθρου
10Α του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από
13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ', σ. 12244-12246.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 9, 10Α και 12 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός
Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ', σ.
12244-12279, 12280-12292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4406, ΦΕΚ: 133 Α' / 26.07.2016). τόµ.
ΙΖ', σ. 12719, 12981-13028, 13029-13108, 13197-13253.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων,
διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις
περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ', σ. 13203.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1 έως 4, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1γ του Κανονισµού της
Βουλής και επί του άρθρου 5, που είναι το ακροτελεύτιο,
λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτεί το άρθρο 54 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική
εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών». τόµ. ΙΖ', σ. 13235-13252.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κατρούγκαλου, Γ. Σταθάκη και Α. Σαµαρά, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων,
διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις
περί εκλογής Βουλευτών». τόµ. ΙΖ', σ. 13235-13239.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ',
σ. 13419-13508.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διε-

ρεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ', σ. 13492-13508.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί της αρχής και επί του άρθρου
35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του
φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 1447214475.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ.
14475-14520, 14524-14536.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Κ', σ. 15341.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και επί
των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 16160-16170.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 16170-16181, 16182-16194.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
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της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων,
σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ', σ. 16208-16256.
Αίτηµα του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, για τη διενέργεια
προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή, µε θέµα τη
διαπλοκή και τη διαφθορά και την επιρροή τους στο θεσµικό και πολιτικό σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή
τους. τόµ. ΚΑ', σ. 16243-16244.
ΚΟΡΕΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας για την Αµοιβαία Προστασία
Διαβαθµισµένων Στρατιωτικών Πληροφοριών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4377, ΦΕΚ: 54 Α' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7183, 7190.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκαιρη διενέργεια ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών.
τόµ. ΙΔ', σ. 10547.
ΚΡΑΣΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για επανεξέταση της επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
κρασί. τόµ. Ζ', σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα εφαρµογής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στους οίνους. τόµ. Ζ', σ. 5012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ)
στο κρασί. τόµ. ΙΘ', σ. 14651.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καταβολή εµπράγµατων εγγυήσεων για την αποφυλάκιση κατηγορουµένων. τόµ. Θ', σ. 6486.
ΚΡΟΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον θεσµό του
κτηνιάτρου εκτροφής. τόµ. ΙΔ', σ. 10707.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αδειοδότηση
των πρόχειρων καταλυµάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. Ι', σ. 7435.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λόγω της µη έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων από το Δασαρχείο Αµφιλοχίας. τόµ. Η', σ. 5466.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξάπλωση της
νόσου της οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών µε σοβαρές
συνέπειες στην εγχώρια κτηνοτροφική παραγωγή. τόµ. Β',
σ. 1126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Δ', σ. 2161.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4351, ΦΕΚ: 64 Α' /
04.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2166, 2644-2696, τόµ. Ε', σ.
2697-2750, 2815-2848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πληρωµή των
κτηνοτρόφων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα βιολογικής κτηνοτροφίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ.
ΣΤ', σ. 4119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την υποστήριξη
και την αξιοποίηση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων
στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. Ζ', σ. 4389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων κτηνοτρόφων του Έβρου, τόσο από τις κα-
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ταστροφικές πληµµύρες του χειµώνα 2014-2015, όσο και
από τη λοιµώδη Οζώδη Δερµατίτιδα των βοοειδών, καθώς
και τη λήψη µέτρων για την προστασία και ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας. τόµ. Η', σ. 5464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την «αποζηµίωση
των αγροτών λόγω της ενσκήψεως καταρροϊκού πυρετού».
τόµ. Η', σ. 5465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λόγω της µη έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων από το Δασαρχείο Αµφιλοχίας. τόµ. Η', σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αδειοδότηση
των πρόχειρων καταλυµάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. Ι', σ. 7435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και της γαλακτοπαραγωγής. τόµ. ΙΑ', σ. 7712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκπρόθεσµες
ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την εσφαλµένη ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων καλλιεργητών ενταγµένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η τεχνική λύση που δόθηκε
το 2014 για την κατανοµή των δηµόσιων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων αρµοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. ΙΓ',
σ. 9929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον θεσµό του
κτηνιάτρου εκτροφής. τόµ. ΙΔ', σ. 10707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Νοµό Σερρών από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. ΙΖ', σ. 12821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
γεωργοκτηνοτρόφων από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και ασθένειες. τόµ. ΙΖ', σ. 12823.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό
από την συνδεδεµένη ενίσχυση, µε κριτήριο το άπιαστο όριο των 120 κιλών γάλα ανά ζώο, για χιλιάδες κτηνοτρόφους µε εγχώριες φυλές εντατικής βοσκής. τόµ. Κ', σ.
15398.
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. τόµ. Δ', σ. 2622.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Α', σ. 53-64.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 65-165.
Συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβερνήσεως και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 167291.

Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 277290.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη δηµόσια αντιπαράθεση ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. τόµ.
ΣΤ', σ. 3584.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". Επερωτώντες: Δεκαπέντε
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων). τόµ. ΣΤ', σ. 4135.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραµονή του κ. Κιµ Γκλεν ως
συµβούλου της Κυβέρνησης. τόµ. Ι', σ. 7101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα «εκατοµµύρια που µοιράζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα
χρεοκοπηµένα κόµµατα». τόµ. Ι', σ. 7441.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την
οποία γνωστοποιεί ότι µε το 62/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε από τη θέση του Πρωθυπουργού και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία
γνωστοποιεί το 63/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκε η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος στη θέση της Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 64/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης
Αλέξη Τσίπρα (26/1/2015). τόµ. Α', σ. 27-31.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 65/28-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Βασιλικής ΘάνουΧριστοφίλου. τόµ. Α', σ. 27, 31-32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 68/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος από τη θέση της Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27, 32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 69/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκε στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27,
32.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 72/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης
Βασιλικής Θάνου. τόµ. Α', σ. 27, 32-34.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 73/23-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ.
Α', σ. 27, 34-36.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση
µε θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή", µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 18/24.2.2016 προεδρικό διάταγµα: α) έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Παναγιώτης Σγουρίδης από τη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β)
διορίστηκε η Μαρίνα Χρυσοβελώνη στη θέση της Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Θ', σ. 63806381.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. (Επερωτώντες: Ο Γενικός Γραµµατέας
του Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ. Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12670.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4368, ΦΕΚ: 21 A'/
21.02.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 3621, τόµ. Θ', σ. 6001-6108,
6109-6182.
ΚΥΠΡΟΣ
Οµιλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της
Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου. τόµ. Ζ', σ.
4718-4721.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και
Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4376, ΦΕΚ: 53 A' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7184.
Αναφορά στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από την
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ', σ. 13029, 13040,
13056, 13061, 13067, 13073, 13075, 13088, 13093.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4421, ΦΕΚ: 179 Α' / 26.09.2016). τόµ.
Κ', σ. 15183, 15326-15329.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15444.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε ζητήµατα εφαρµογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. τόµ. Δ', σ. 2463.
ΚΩΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διακοπή της ενίσχυσης στην Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραµµάτων διερµηνείας στη
νοηµατική γλώσσα. τόµ. ΙΗ', σ. 13865.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
προϊόντων καπνού, την αύξηση των δηµοσίων εσόδων µε
την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη θεσµική θωράκιση της
αγοράς. τόµ. Ε', σ. 3525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων και τη θεσµική περιφρούρηση των λιανοπωλητών καπνικών προϊόντων. τόµ.
ΣΤ', σ. 3589.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την
Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009 για τη χρήση της
πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της
Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών
προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4410, ΦΕΚ: 141 Α' / 03.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12833,
τόµ. ΙΗ', σ. 13511-13590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
καυσίµων. τόµ. Κ', σ. 15442.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα σε λατοµεία
της περιφερειακής ενότητας Δράµας. τόµ. ΙΖ', σ. 12946.
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Χανίων. τόµ.
ΙΓ', σ. 9115.
ΛΕΤΟΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
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Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4367, ΦΕΚ: 19 Α' /
15.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, τόµ. Η', σ. 5739-5809.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4346, ΦΕΚ:
152 A' / 20.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2231, 2279-2411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη στη ρύθµιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της 27-3-2015 οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ.
τόµ. Ε', σ. 3527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για εισήγηση νοµοθετικής διάταξης για βιώσιµη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών. τόµ. ΙΔ', σ. 10693.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Ά-

µυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την επιβολή πρόσθετου τέλους διέλευσης των φορτηγών δηµόσιας χρήσης
από τη λιµενική ζώνη Χαλκίδας. τόµ. Β', σ. 1114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ανάγκη έργων βελτίωσης στις λιµενικές υποδοµές της χώρας. τόµ. Δ',
σ. 2197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αποµάκρυνσης του πλοίου «Μυτιλήνη» από τον λιµένα
Καρλοβασίου Σάµου. τόµ. Δ', σ. 2465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το σχέδιο νόµου
που προωθεί το Υπουργείο για την ίδρυση Δηµόσιας Αρχής
Λιµένα Πειραιά (ΔΑΛΠ). τόµ. ΙΓ', σ. 9124.
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις απεργιακές
κινητοποιήσεις στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ', σ.
11799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη απεργία των
λιµενεργατών στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
τόµ. ΙΕ', σ. 11801.
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το σχέδιο νόµου
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που προωθεί το Υπουργείο για την ίδρυση Δηµόσιας Αρχής
Λιµένα Πειραιά (ΔΑΛΠ). τόµ. ΙΓ', σ. 9124.

106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την υποστελέχωση του Λιµενικού Σώµατος Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ', σ.
4111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ίδρυση Ακαδηµίας Λιµενικού Σώµατος. τόµ. ΙΒ', σ. 9031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την «αδικαιολόγητη αποποµπή της µονάδας βατραχανθρώπων από τον Άγιο Κοσµά». τόµ. Κ', σ. 15458.

Μ

ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ορθή διαχείριση,
τιµολόγηση και αξιοποίηση υδάτινων πόρων των λιµνών
Πλαστήρα και Σµοκόβου. τόµ. Ι', σ. 7107.
"ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση της υπόθεσης της λίστας
Λαγκάρντ. τόµ. Δ', σ. 2056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη Λίστα Λαγκάρντ. τόµ. Δ', σ. 2491.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Καταθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:

ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ποινικοποίηση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των µαθητών.
τόµ. Δ', σ. 2086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άρση της απόστασης των είκοσι χιλιοµέτρων για τη δωρεάν
µεταφορά των µαθητών των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ. τόµ. Δ', σ. 2642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης
και της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας.
τόµ. Η', σ. 5629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ', σ. 7726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη φοίτηση
στις βαθµίδες εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά. τόµ. ΙΕ', σ.
11247.
ΜΑΣΤΙΧΑ - ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πιθανότητα
κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. τόµ. Θ', σ. 5908.
ΜΕΓΑΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη στέγαση του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά. τόµ.
Δ', σ. 2633.
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την «ευνοϊκή» µεταχείριση
του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. τόµ. Θ', σ.
5976.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής. τόµ. ΙΔ', σ. 10712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. τόµ. ΚΑ', σ. 15969.
ΜΕΛΕΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή και τον εκσυγχρονισµό του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την ταχύτερη ανταπόκριση
των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν κίνητρα
για την προσέλκυση κλινικών µελετών στη χώρα µας. τόµ.
Θ', σ. 6508.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ
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Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4339, ΦΕΚ:
133 Α' / 29.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, τόµ. Β', σ. 817-904,
909-1035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). τόµ. Η', σ. 5582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). τόµ. Θ', σ. 5998.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας δανειοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παράγραφος 2, του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΑ', σ.
7494-7405.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8457-8524.
Ανακοινώνεται ότι το Σώµα οµόφωνα αποδέχτηκε την
πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, χωρίς ονοµαστική ψηφοφορία. τόµ. ΙΒ', σ. 8501.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σχετικά µε τη
διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας, θα αποτελείται από είκοσι τρία µέλη, µε εκπροσώπηση κατ' αναλογία της δύναµης όλων των Κοινοβουλευτι-

κών Οµάδων και των Ανεξαρτήτων και κατ' εφαρµογή του
άρθρου 31 του Κανονισµού της Βουλής και η προθεσµία
για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής και η υποβολή του πορίσµατός της θα είναι σε δύο µήνες από τη
συγκρότησή της. τόµ. ΙΒ', σ. 8523.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 5531/3967, από
19 Απριλίου 2016, απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση
της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ.
ΙΒ', σ. 8777-8780.
Έγκριση τρίµηνης παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης από τα
τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά το
άρθρο 144 και του Κανονισµού της Βουλής, για την οποία
η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής
του πορίσµατος της δύο µήνες από της συγκροτήσεώς της
και η οποία λήγει στις 19 Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την επιστολή του αρµόδιου Επιτρόπου για θέµατα που αφορούν τον πρόσφατο νόµο για την αδειοδότηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. ΙΖ', σ.
12803.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της προθεσµίας λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων, καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, που έχει συσταθεί κατά τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Κ', σ. 15341.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4361,
ΦΕΚ: 10 A' / 01.02.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4247, τόµ. Η', σ.
5151-5180, 5181-5218.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση της Εισαγγελίας Χαλκιδικής στη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ» για τα υποέργα Ολυµπιάδας και Μαύρων Πετρών των Μεταλλείων Κασσάνδρας. τόµ. Θ', σ. 5975.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Β. Λεβέντη, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής για την ίδρυση νέων κέντρων υποδοχής προσφύγων τύπου «hotspot» στην ελληνική επικράτεια και ιδίως στη νήσο
Κω. τόµ. Ε', σ. 3509.
Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου
της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η', σ. 5161, 5164,
5186, 5196, 5199, 5201, 5203, 5215.
Αναφορά στους πρόσφυγες και τους µετανάστες που πνίγηκαν στο Αιγαίο και στους αγνοούµενους. τόµ. Θ', σ.
6153.
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Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα. τόµ.
Θ', σ. 6594, 6595, 6596, 6597, 6605, 6606, 6608, 6610,
6611, 6612, 6613, 6615, 6619, τόµ. Ι', σ. 6807, 6808,
6810, 6813, 6814, 6818, 6824, 6827, 6828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη υγειονοµικού ελέγχου των µεταναστών και των προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα µας.
τόµ. Ι', σ. 7113.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4375,
ΦΕΚ: 51 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 7423, τόµ. ΙΑ', σ.
7506-7631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον έλεγχο των συνθηκών µετακίνησης των προσφύγων και των
µεταναστών από τη Χίο στη Λέρο. τόµ. ΙΒ', σ. 8533.
Συζσήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
ρόλο των ΜΚΟ για την αντιµετώπιση του προσφυγικού και
µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. ΙΒ', σ. 8536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το Κέντρο Ανοιχτής Δοµής Φιλοξενίας Χέρσου. τόµ. ΙΒ', σ.
8538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επείγουσα κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και µεταναστών που φιλοξενούνται στους Δήµους Καβάλας και
Παγγαίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την "ανεξέλεγκτη δράση των Αλληλέγγυων". τόµ. ΙΓ', σ. 9134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα του χώρου φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών στο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ', σ. 9937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων-µεταναστών στο Ελληνικό. τόµ. ΙΔ', σ. 10543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση προσφύγων και
µεταναστών εντός του αστικού ιστού του Δήµου Καβάλας,
στο στρατόπεδο Ασηµακοπούλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12697.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Ανέτοιµη η Κυβέρνηση να απορροφήσει
τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας».
(Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΖ', σ. 12952-12974.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έξαρση του µεταναστευτικού προβλήµατος στη Χίο. τόµ. Κ',
σ. 15446.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε -εντός εισαγωγικών- «τον σκανδαλώδη φωτογραφικό διαγωνισµό και τη
σπατάλη 14.145.000 ευρώ για στέγαση λαθροµεταναστών».
τόµ. Η', σ. 5681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της διαδικασίας του εργόσηµου των παράτυπα διαµενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία. τόµ. Ι', σ.
6926.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Πάταξη της λαθροµετανάστευσης». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος
Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7101.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή κ. Γ. Κουµουτσάκο, σχετικά µε την προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β', σ.
1119.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. (Επερωτώντες: Είκοσι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε', σ. 3530-3553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον ρόλο των ξένων µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στο Αιγαίο Πέλαγος. τόµ. Ζ', σ. 4701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιβάρυνσης των δοµών υγείας του Νοµού Κιλκίς λόγω των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών. τόµ. Ι', σ. 6751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη δεύτερη οµάδα των νησιών του Αιγαίου,
που αντιµετωπίζουν τις αρνητικές συνέπειες από το µεταναστευτικό ζήτηµα και που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου. τόµ. Ι', σ. 6759.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη
Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. (Επερωτώντες: Δώδεκα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
Ι', σ. 6949-6974.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Πάταξη της λαθροµετανάστευσης». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος
Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον κίνδυνο καθυστέρησης της υλοποίησης της συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό και
µεταναστευτικό, εξαιτίας χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών επί των διαφορών παροχής ασύλου και επικουρικής
διεθνούς προστασίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7706.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την α-
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νάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. (Επερωτώντες: Πενήντα επτά Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΚΑ', σ. 16371-16402.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4375,
ΦΕΚ: 51 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 7423, τόµ. ΙΑ', σ.
7506-7631.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις µετατάξεις των εργαζοµένων στον Οργανισµό Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας
(ΟΔΙΕ Α.Ε.), σύµφωνα µε τον ν. 4326/15. τόµ. Ε', σ. 3501.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργεί-

ου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν. 4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ,
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4367, ΦΕΚ: 19 Α' /
15.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, τόµ. Η', σ. 5739-5809.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4363, ΦΕΚ: 12 A' /
01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, 4964-4967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4367, ΦΕΚ: 19 Α' /
15.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, τόµ. Η', σ. 5739-5809.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Κυβέρνησης του Κράτους
του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4382, ΦΕΚ: 71 A' /
20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 8096-8097.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ATHENA
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέρχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕ-
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ΣΘΑΜ)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4400, ΦΕΚ: 119 A' / 29.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10723., τόµ.
ΙΕ', σ. 11646-11658, 11689.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την κάλυψη της δαπάνης µεταφοράς µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών και των µαθητών των ΕΠΑΛ. τόµ. Δ', σ. 2451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άρση της απόστασης των είκοσι χιλιοµέτρων για τη δωρεάν
µεταφορά των µαθητών των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ. τόµ. Δ', σ. 2642.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µετεγγραφές των φοιτητών. τόµ. Ζ', σ. 4712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανεξέταση των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. Θ', σ. 5996.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
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, ποινικές δικογραφίες που αφορούν α) στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού, αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού κ. Γεώργιο Λιάνη
και β) στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη. τόµ. Α', σ. 169.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
"Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 5-102015, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. ΑριστείδηΝικόλαο-Δηµήτριο Μπαλτά και στον πρώην Υπουργό Αναπληρωτή Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Ξυδάκη. τόµ. Α', σ. 169.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
19-10-2015, ποινική δικογραφία, που αφορά στον πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού κ. Χρήστο Σπίρτζη. τόµ. Α', σ. 606.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-10-2015 ποινική δικογραφία, που αφορά στους διατελέσαντες από το έτος 2011 και µέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2015, Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ.κ. Τίνας Μπιρµπίλη, Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Γρηγορίου Τσάλτα, Ευάγγελου Λιβιεράτου
και Γιάννη Μανιάτη και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού
κ. Σταύρου Καλαφάτη. τόµ. Β', σ. 1116.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως

ισχύει, στις 2/11/2015, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα για αξιόποινες πράξεις που φέρονται τελεσθείσες από 12-15/7/2015 κατά την
άσκηση των εν λόγω καθηκόντων του. τόµ. Β', σ. 1228.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
17-11-2015 ποινική δικογραφία, που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη. τόµ. Δ', σ. 2231.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαµπουράρη. τόµ. Δ', σ. 2510.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 10-12-2015, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Νικόλαο Φίλη. τόµ. Ε', σ. 3546.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, στις
18.12.2015, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και τον ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Γεώργιο Σουφλιά και στον πρώην Υφυπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολο
Ανδρεουλάκο, β) στους διατελέσαντες Υπουργούς Γεωργίας κατά το χρονικό διάστηµα 1996-2010 κ.κ. Στέφανο
Τζουµάκα, Γεώργιο Ανωµερίτη, Γεώργιο Δρυ, Σάββα Τσιτουρίδη, Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Σωτήριο
Χατζηγάκη και Αικατερίνη Μπατζελή και γ) στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κατά το 2003 κ. Γιάννο Παπαντωνίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4275.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8.1.2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ.
Ζ', σ. 4355.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 14-1-2016 ποινική δικογραφία, που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα. τόµ. Ζ', σ. 4519.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 18-1-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. τόµ.
Ζ', σ. 4546.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-11-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Γιάννο Παπαντωνίου. τόµ. Ζ', σ. 4963.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 3-2-2016 ποινικές δικογραφίες που αφορούν:
Πρώτον, στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη και, δεύτερον,
στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κατά το διάστηµα από 1-7-2011 έως
16-1-2015. τόµ. Η', σ. 5489.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει: α) στις 11-2-2016, ποινική δικογραφία, που αφορά
στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Πάνο Σκουρλέτη και β) στις 11-2-2016 ποινική
δικογραφία, που αφορά στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη και στους πρώην Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.κ. Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Λιβιεράτο και Ιωάννη Μανιάτη. τόµ. Θ', σ. 5850.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, α) στις 1-2-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και β) στις 22-2-2016
ποινική δικογραφία που αφορά τον τέως Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκο
Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 6271.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 29-2-2016, ποινική δικογραφία, που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Παναγιώτη Μηταράκη. τόµ. Θ', σ. 6528.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει:α) Στις 3-3-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο,
στην οποία επισυνάπτεται και σχετική επιστολή του Υπουργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής,β) Στις 3-3-2016 ποινική δικογραφία που αφορά i) στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και ii) στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Ι', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή στις
9-3-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
τον ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυ-

πουργό Εξωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη. τόµ. Ι', σ.
6755.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 5-4-2016, ποινική δικογραφία κατά Υπουργών
Υγείας. τόµ. ΙΑ', σ. 7728.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8-4-2016, ποινική δικογραφία κατά του
πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεωργίου Παπανδρέου.
τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, ποινική δικογραφία κατά διατελεσάντων Υπουργών
κατά τα έτη 2001-2006. τόµ. ΙΒ', σ. 8453.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως
ισχύει, στις 22.4.2016, ποινική δικογραφία που αφορά τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα. τόµ. ΙΒ', σ. 9077.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 45-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, α) Ποινική δικογραφία κατά της Υφυπουργού παρά τω
Πρωθυπουργώ κ. Όλγας Γεροβασίλη και β) Ποινική δικογραφία κατά του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Νικόλαου Ξυδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9197.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 16-5-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλµά. τόµ. ΙΓ', σ. 9978.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 20-5-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο. τόµ. ΙΔ', σ. 10474.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 31-5-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΔ', σ. 10723.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 2-6-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας. τόµ. ΙΕ', σ. 11009.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 15 Ιουνίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Χρήστο Σπίρτζη. τόµ. ΙΕ', σ. 11239.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί "Ποινικής Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, στις 21/06/2016, ποινική δικογραφία που αφορά τον τέως Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11658.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 28 Ιουνίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12187.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 4-7-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 12701.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003, περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει: α) στις 29/6/2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε
αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας του πολίτη, β) στις
19/7/2016: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Συµεών Κεδίκογλου. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό,
και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη.
Και ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό
Υγείας, κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ.
13109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-7-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη και στις 28-7-2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής
Άµυνας Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. ΙΗ', σ. 13891.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 4/8/2016: i) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον τέως Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και
στον τέως Υπουργό Υγείας κ. Δηµήτρη Αβραµόπουλο και ii)

Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη. τόµ. ΙΘ', σ. 14589.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3153/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, α) Στις 12-8-2016: Ποινική δικογραφία που αφορά σε
πρόσωπα που διετέλεσαν Υπουργοί Εθνικής Άµυνας το
2001 και το 2006 και β) Στις 29-8-2016: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη. τόµ. ΙΘ', σ. 14645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 21-9-2016, ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. τόµ. ΚΑ', σ. 15935.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την «απαγόρευση της οµιλίας του Μητροπολίτη Λαυρεωτικής και Μεσογαίας κ. Νικολάου στο 15ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης».
τόµ. ΙΑ', σ. 7704.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "POS"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους έµπορους και ελεύθερους
επαγγελµατίες, λόγω των οφειλών τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία και στις τράπεζες. τόµ. Γ', σ.
1366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη εναρµόνισης όλων των
τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και των ιδιωτικών εταιρειών
πώλησης των POS µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αναφορικά µε τις τιµές πώλησης αλλά και επιβάρυνσης των συναλλασσόµενων κατά την επιβολή της προµήθειας. τόµ. Ζ', σ.
4392.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις «ασφαλιστικές ενηµερότητες των µηχανικών». τόµ. Ζ', σ. 4703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της επαγγελµατικής αναγνώρισης ειδικοτήτων Μηχανικών ΤΕΙ εξαιτίας της παράλειψης έκδοσης
των προβλεπόµενων κανονιστικών προεδρικών διαταγµάτων. τόµ. ΙΔ', σ. 10551.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα "Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα του Τουρισµού στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 20072013". τόµ. ΣΤ', σ. 4126.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µι-
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σθοδοσία των εργαζοµένων στις Περιφέρειες. τόµ. Δ', σ.
2454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών
ιδρυµάτων που αφορούν σε λογαριασµούς µισθοδοσίας ή
συντάξεως. τόµ. ΙΒ', σ. 8902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 236 του
Ν.4389/2016 για την αναστολή των µισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
για τη διετία 2017-2018. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12663.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4354, ΦΕΚ: 176
A' / 16.12.2015). τόµ. ΣΤ', σ. 3555, 3623-3751.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση για τα ανείσπρακτα µισθώµατα. τόµ. ΙΑ', σ. 7738.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 και την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΒ', σ. 8530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη αποχή των δικηγόρων. τόµ. ΙΕ', σ. 11014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδράνεια για την αντιµετώπιση των
«γκρίζων µισθώσεων» στις µισθώσεις ιδιωτικών χώρων ως
τουριστικών καταλυµάτων. τόµ. Κ', σ. 15444.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας των πόρων που εισπράττει το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σε σχέση µε την υποχρέωση υλοποίησης έργων συντήρησης και ανάδειξης του µνηµείου. τόµ.
ΙΑ', σ. 7697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη συντήρηση
και αποκατάσταση του Στρατοπέδου συγκέντρωσης Χαϊδαρίου και την ανάδειξη του χώρου ως Μνηµείου Εθνικής Αντίστασης. τόµ. ΙΓ', σ. 10039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη έργων συντήρησης και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
τόµ. ΚΑ', σ. 15970.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην
πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του Φρουρίου "Μπούρτζι" στο Ναύπλιο. τόµ. ΚΑ', σ.
16050.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µε-

λών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4349, ΦΕΚ: 157 Α' / 26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ.
Δ', σ. 2234-2238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4380, ΦΕΚ:
66 Α' / 15.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 82718272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4394, ΦΕΚ: 109 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10060, 10596-10634, 10668-10669.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΜΑΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επίθεση σε συνταξιούχους διαδηλωτές µε χηµικά και ξυλοδαρµούς στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ. 4489.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την οριστική λύση στο πρόβληµα των νοσηλευτών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. Β', σ.
1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κάλυψη των κενών κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΕΣΥ. τόµ. Η', σ. 5485.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ.
Β', σ. 1211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του ΦΠΑ για ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων και ψυχικά ασθενών.
τόµ. Δ', σ. 2194.
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση πυροσβεστών πενταετίας στα πλαίσια της οµογενοποίησης, την παροχή των δικαιούµενων επιδοµάτων
και τη χορήγηση αδειών µητρότητας. τόµ. Ι', σ. 7438.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία της Χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8442.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την πριµοδότηση µουσουλµάνων της Θράκης σε προκηρύξεις
πρόσληψης υγειονοµικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. τόµ. Η', σ. 5147.
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Ν
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έξαρση του προβλήµατος της διακίνησης-εµπορίας-χρήσης
των ναρκωτικών στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. Ι', σ. 6941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία των Οργανισµών κατά των ναρκωτικών. τόµ. ΚΑ', σ. 16328.
ΝΑΤΟ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint
Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη
του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού". (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15183.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη άρσης των κατασχέσεων
των τραπεζικών λογαριασµών της εταιρείας "ΝΒΕΕ Α.Ε."
(Ναυπηγεία Ελευσίνας). τόµ. ΙΖ', σ. 12872.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την κατάσχεση εταιρικών λογαριασµών της εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας». τόµ. ΙΖ', σ.
12878.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ). τόµ. Η', σ.
5570.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4963.
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας
Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4379, ΦΕΚ: 63 Α' / 12.04.2016). τόµ.
ΙΑ', σ. 7506, 7740-7753.

ΝΕΟΓΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των εγκαταλελειµµένων
νεογνών στην πτέρυγα του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα». τόµ.
Η', σ. 5487.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4353, ΦΕΚ: 173 A' /
14.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2206, τόµ. Ε', σ. 3263-3268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων
αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων. τόµ. Ζ', σ. 4390.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στη Λευκάδα.
τόµ. Δ', σ. 2613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και
των αποκεντρωµένων µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας του Νοµού Σάµου. τόµ. Ε', σ. 3250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την υποστελέχωση του Λιµενικού Σώµατος Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ', σ.
4111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή σε ευνοϊκότερο καθεστώς υπολογισµού ΕΝΦΙΑ των ατοµικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Νοµό Σάµου. τόµ. Ζ', σ.
4320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις ανεξόφλητες δαπάνες που αφορούν τη σίτιση προσφύγων
στους επαγγελµατίες της νήσου Χίου. τόµ. Ζ', σ. 4349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση των µη κυβερνητικών οργανώσεων στα
νησιά του Αιγαίου. τόµ. Η', σ. 5691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το ζήτηµα της δηµιουργίας του hot spot στην Κω και την άµεση αποχώρηση των ΜΑΤ από το νησί. τόµ. Θ', σ. 5990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την προσγείωση στρατιωτικών αεροπλάνων στη Ρόδο. τόµ. Θ', σ. 6484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσαρά
και την καθυστέρηση ολοκλήρωσής του. τόµ. Θ', σ. 6529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση των κυβερνητικών αποφάσεων για την κατάργηση του µειωµένου συντελεστή
ΦΠΑ στα νησιά. τόµ. Θ', σ. 6567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
Κέρκυρας. τόµ. Ι', σ. 6669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε την αναστολή της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη δεύτερη οµάδα των νησιών του Αιγαίου,
που αντιµετωπίζουν τις αρνητικές συνέπειες από το µεταναστευτικό ζήτηµα και που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου. τόµ. Ι', σ. 6759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και την αποκατάσταση επαρχιακού δρόµου στη Σκόπελο. τόµ. ΙΑ', σ. 7695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στο νοσοκοµείο και γενικότερα στο
δηµόσιο τοµέα υγείας στη Λέσβο. τόµ. ΙΒ', σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις ενέργειες
για την τόνωση του τουρισµού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον έλεγχο των συνθηκών µετακίνησης των προσφύγων και των
µεταναστών από τη Χίο στη Λέρο. τόµ. ΙΒ', σ. 8533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το σχεδιασµό
του Υπουργείου για τη διαχείριση και την επάρκεια των υδατικών πόρων στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. τόµ. ΙΓ', σ. 9122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση
του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ.
9950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών εκκίνησης για
τις δηµοπρασίες παραχώρησης παραλιών στην Κω. τόµ.
ΙΔ', σ. 10540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάρρευση της οικονοµίας της
Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΔ', σ. 10541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό των ανέργων όλων των νησιωτικών δήµων από το «Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας».
τόµ. ΙΔ', σ. 10554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης. τόµ. ΙΕ', σ. 11018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους διπλά εγκλωβισµένους πρόσφυγες και
µετανάστες στα hotspots των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ',
σ. 11766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη συµπερίληψη της Σάµου στην πιλοτική φάση εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης.
τόµ. ΙΕ', σ. 11781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον αποκλεισµό
της Κρήτης από το νέο χάρτη οδικών υποδοµών της Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών
και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 1906-2016 στη Ρόδο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτι-

λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λειτουργία ηµερόπλοιων στο νησί της Ύδρας. τόµ. ΙΖ', σ. 12701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης από την ξηρασία και
τις υψηλές θερµοκρασίες. τόµ. ΙΖ', σ. 12825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας
των νησιών των Φούρνων Ικαρίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καταστροφές
στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης τη φετινή άνοιξη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το περιστατικό
µε πρόσφυγες σε κρουαζιερόπλοιο στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΖ',
σ. 12939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ναυτική τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Κ', σ. 15173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έξαρση του µεταναστευτικού προβλήµατος στη Χίο. τόµ. Κ',
σ. 15446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τιµών ενοικίασης παραλιών στα νησιά. τόµ. ΚΑ', σ. 15958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης πρόσληψης µόνιµων γιατρών πλήρους απασχόλησης στα Περιφερειακά Ιατρεία Ικαρίας. τόµ. ΚΑ', σ. 16051.
ΝΗΣΙΔΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη
διόρθωση των διοικητικών ορίων της νησίδας « Άγιος Γεώργιος» και την υπαγωγή της στον Δήµο Ύδρας. τόµ. ΙΕ',
σ. 11612.
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διακοπή της ενίσχυσης στην Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραµµάτων διερµηνείας στη
νοηµατική γλώσσα. τόµ. ΙΗ', σ. 13865.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών και την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τη θεοµηνία στις 21/10/2015
στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Β', σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από
τις πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β', σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση στην
παραγωγή βαµβακιού λόγω έντονων βροχοπτώσεων σε όλους τους νοµούς της Θεσσαλίας. τόµ. Δ', σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Σχολείο Ηρακλείου και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Κρήτης. τόµ. Δ', σ. 2199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
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σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ', σ. 2636.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον αναπτυξιακό
σχεδιασµό για τον νοµό Δράµας. τόµ. Ε', σ. 3254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση των Αστυνοµικών Τµηµάτων στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΣΤ', σ. 4130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης Ρεθύµνου λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού. τόµ. Ζ', σ. 4321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην καθαριότητα των νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 4714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την πριµοδότηση µουσουλµάνων της Θράκης σε προκηρύξεις
πρόσληψης υγειονοµικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. τόµ. Η', σ. 5147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων κτηνοτρόφων του Έβρου, τόσο από τις καταστροφικές πληµµύρες του χειµώνα 2014-2015, όσο και
από τη λοιµώδη Οζώδη Δερµατίτιδα των βοοειδών, καθώς
και τη λήψη µέτρων για την προστασία και ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας. τόµ. Η', σ. 5464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Η',
σ. 5590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη σύνδεση του Νοµού Σερρών µε το φυσικό αέριο. τόµ. Η', σ. 5593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την υλοποίηση των
σχεδίων της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου για την τροφοδοσία της Πάτρας µε φυσικό αέριο. τόµ. Η', σ. 5595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου στην Αργολίδα. τόµ. Θ', σ. 5944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιβάρυνσης των δοµών υγείας του Νοµού Κιλκίς λόγω των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών. τόµ. Ι', σ. 6751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ', σ.
7709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το "ενεργειακό µέλλον" του Νοµού Φλώρινας. τόµ. ΙΒ', σ. 9025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Χανίων. τόµ.
ΙΓ', σ. 9115.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση

επικαίρων ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του
Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ', σ. 10703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίλυση των
ζητηµάτων λειτουργίας του Αερολιµένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». τόµ. ΙΕ', σ. 11251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις του ΕΚΑΒ στην ορεινή Αχαΐα. τόµ.
ΙΕ', σ. 11557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη πρόληψης, θεραπείας και στήριξης
των καρκινοπαθών Βόλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη νέα καθυστέρηση στην κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι
Κρήτης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υποβάθµιση των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ για
τους ασφαλισµένους του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΖ', σ.
12807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του οδικού άξονα Φλώρινας - Πτολεµαΐδας. τόµ. ΙΖ', σ.
12949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής
της κατασκευής ζωτικής σηµασίας έργων στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. ΙΗ', σ. 13854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άµεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη των πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. τόµ. ΙΘ', σ. 14597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον χαρακτηρισµό
ως πληµµυροπαθών των περιοχών της Αρκαδίας που επλήγησαν από τη θεοµηνία του Ιουνίου. τόµ. Κ', σ. 15279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις
πρωτοφανείς καταστροφές στον Νοµό Τρικάλων λόγω έντονης βροχόπτωσης. τόµ. Κ', σ. 15395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δίκαιη αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τον παγετό του Μαρτίου 2016, ο οποίος προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές στις
δενδροκαλλιέργειες του Νοµού Λάρισας. τόµ. Κ', σ.
15464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις ζηµιές στις
καλλιέργειες και σε εγκαταστάσεις από πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Ηλεία. τόµ. ΚΑ', σ. 15960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Πελοπόννησο. τόµ. ΚΑ', σ. 16080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης. τόµ. ΚΑ', σ. 16308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου χυµοποίησης και τυποποίησης χυµού της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αργολίδας "Εσπερίδες". τόµ. ΚΑ', σ.
16316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την προοπτική για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
(ΚΕΦΙΑΠ) Καρδίτσας. τόµ. ΚΑ', σ. 16317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου". τόµ. ΚΑ', σ. 16319.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
"Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες που αφορούν α) στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού, αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού κ. Γεώργιο Λιάνη
και β) στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη. τόµ. Α', σ. 169.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
"Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 5-102015, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. ΑριστείδηΝικόλαο-Δηµήτριο Μπαλτά και στον πρώην Υπουργό Αναπληρωτή Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Ξυδάκη. τόµ. Α', σ. 169.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
19-10-2015, ποινική δικογραφία, που αφορά στον πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού κ. Χρήστο Σπίρτζη. τόµ. Α', σ. 606.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-10-2015 ποινική δικογραφία, που αφορά στους διατελέσαντες από το έτος 2011 και µέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2015, Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ.κ. Τίνας Μπιρµπίλη, Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Γρηγορίου Τσάλτα, Ευάγγελου Λιβιεράτου
και Γιάννη Μανιάτη και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού
κ. Σταύρου Καλαφάτη. τόµ. Β', σ. 1116.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 2/11/2015, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα για αξιόποινες πράξεις που φέρονται τελεσθείσες από 12-15/7/2015 κατά την
άσκηση των εν λόγω καθηκόντων του. τόµ. Β', σ. 1228.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003

περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
17-11-2015 ποινική δικογραφία, που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη. τόµ. Δ', σ. 2231.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαµπουράρη. τόµ. Δ', σ. 2510.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 10-12-2015, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.
Νικόλαο Φίλη. τόµ. Ε', σ. 3546.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, στις
18.12.2015, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος
και τον ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες που αφορούν: α) Στον πρώην
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Γεώργιο Σουφλιά και στον πρώην Υφυπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολο
Ανδρεουλάκο, β) στους διατελέσαντες Υπουργούς Γεωργίας κατά το χρονικό διάστηµα 1996-2010 κ.κ. Στέφανο
Τζουµάκα, Γεώργιο Ανωµερίτη, Γεώργιο Δρυ, Σάββα Τσιτουρίδη, Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Σωτήριο
Χατζηγάκη και Αικατερίνη Μπατζελή και γ) στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κατά το 2003 κ. Γιάννο Παπαντωνίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4275.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8.1.2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον
πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ανδρέα Λοβέρδο. τόµ.
Ζ', σ. 4355.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 14-1-2016 ποινική δικογραφία, που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Αντώνιο Μπέζα. τόµ. Ζ', σ. 4519.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 18-1-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. τόµ.
Ζ', σ. 4546.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 25-11-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Γιάννο Παπαντωνίου. τόµ. Ζ', σ. 4963.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 3-2-2016 ποινικές δικογραφίες που αφορούν:
Πρώτον, στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη και, δεύτερον,
στους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κατά το διάστηµα από 1-7-2011 έως
16-1-2015. τόµ. Η', σ. 5489.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει: α) στις 11-2-2016, ποινική δικογραφία, που αφορά
στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής κ. Πάνο Σκουρλέτη και β) στις 11-2-2016 ποινική
δικογραφία, που αφορά στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη και στους πρώην Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.κ. Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Λιβιεράτο και Ιωάννη Μανιάτη. τόµ. Θ', σ. 5850.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, α) στις 1-2-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και β) στις 22-2-2016
ποινική δικογραφία που αφορά τον τέως Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκο
Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 6271.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 29-2-2016, ποινική δικογραφία, που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Παναγιώτη Μηταράκη. τόµ. Θ', σ. 6528.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει:α) Στις 3-3-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο,
στην οποία επισυνάπτεται και σχετική επιστολή του Υπουργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής,β) Στις 3-3-2016 ποινική δικογραφία που αφορά i) στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και ii) στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. Ι', σ. 6682.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή στις
9-3-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
τον ν. 3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη. τόµ. Ι', σ.
6755.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως

ισχύει, στις 5-4-2016, ποινική δικογραφία κατά Υπουργών
Υγείας. τόµ. ΙΑ', σ. 7728.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8-4-2016, ποινική δικογραφία κατά του
πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Γεωργίου Παπανδρέου.
τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, ποινική δικογραφία κατά διατελεσάντων Υπουργών
κατά τα έτη 2001-2006. τόµ. ΙΒ', σ. 8453.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως
ισχύει, στις 22.4.2016, ποινική δικογραφία που αφορά τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα. τόµ. ΙΒ', σ. 9077.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 45-2016, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, α) Ποινική δικογραφία κατά της Υφυπουργού παρά τω
Πρωθυπουργώ κ. Όλγας Γεροβασίλη και β) Ποινική δικογραφία κατά του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Νικόλαου Ξυδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9197.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 16-5-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Μάριο Σαλµά. τόµ. ΙΓ', σ. 9978.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 20-5-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο. τόµ. ΙΔ', σ. 10474.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 31-5-2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΔ', σ. 10723.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 2-6-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας. τόµ. ΙΕ', σ. 11009.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 15 Ιουνίου 2016, ποινική δικογραφία που αφο-
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ρά στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Χρήστο Σπίρτζη. τόµ. ΙΕ', σ. 11239.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί "Ποινικής Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, στις 21/06/2016, ποινική δικογραφία που αφορά τον
τέως Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. τόµ. ΙΕ', σ. 11658.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 28 Ιουνίου 2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12187.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 4-7-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 12701.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003, περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει: α) στις 29/6/2016 ποινική δικογραφία που αφορά
στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε
αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας του πολίτη, β) στις
19/7/2016: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Συµεών Κεδίκογλου. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό,
και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη.
Και ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό
Υγείας, κ. Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ.
13109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003
περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
27-7-2016, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο Φίλη και στις 28-7-2016 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής
Άµυνας Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. ΙΗ', σ. 13891.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 4/8/2016: i) Ποινική δικογραφία που αφορά
στον τέως Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή και
στον τέως Υπουργό Υγείας κ. Δηµήτρη Αβραµόπουλο και ii)
Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη. τόµ. ΙΘ', σ. 14589.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3153/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, α) Στις 12-8-2016: Ποινική δικογραφία που αφορά σε
πρόσωπα που διετέλεσαν Υπουργοί Εθνικής Άµυνας το
2001 και το 2006 και β) Στις 29-8-2016: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Βαρουφάκη. τόµ. ΙΘ', σ. 14645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως
ισχύει, στις 21-9-2016, ποινική δικογραφία που αφορά
στον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. τόµ. ΚΑ', σ. 15935.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4351, ΦΕΚ: 64 Α' /
04.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2166, 2644-2696, τόµ. Ε', σ.
2697-2750, 2815-2848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης
του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4384, ΦΕΚ: 78 A' /
26.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7728, τόµ. ΙΒ', σ. 8809-8851,
8913-8992.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων
Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για
συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4424, ΦΕΚ: 183 Α' / 27.09.2016). τόµ. Κ', σ.
15183, 15469-15476.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A' /
24.12.2015). τόµ. Ε', σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία:
της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ' εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4360, ΦΕΚ: 9
A' / 29.01.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4181, τόµ. Η', σ. 5060-5067,
5069-5080.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά,
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δι' ανταλλαγής ρηµατικών διανακοινώσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4357,
ΦΕΚ: 3 A' / 19.01.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4200, τόµ. Ζ', σ.
4519-4530, 4543-4558.
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό 144/4
18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι' ανταλλαγής ρηµατικών διανακοινώσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 4519, 4520, 4521, 4522, 4523,
4524, 4526, 4527, 4528, 4529.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12815, τόµ.
ΙΗ', σ. 13619-13685.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την
προµήθεια Αµυντικού Υλικού». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4358, ΦΕΚ: 4 A' / 20.01.2016). τόµ.
ΣΤ', σ. 3817, τόµ. Ζ', σ. 4356-4357.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων
µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4361,
ΦΕΚ: 10 A' / 01.02.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4247, τόµ. Η', σ.
5151-5180, 5181-5218.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου της Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής
και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4376, ΦΕΚ: 53 A' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7184.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας για την Αµοιβαία Προστασία
Διαβαθµισµένων Στρατιωτικών Πληροφοριών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4377, ΦΕΚ: 54 Α' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7183, 7190.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4397, ΦΕΚ: 115 A' / 13.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10560, 10716-10764, 10788.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρα-

τίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά
µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4398, ΦΕΚ: 116 A' /
13.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθµ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας
και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, σχετικά µε Συνεργασία
στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4401, ΦΕΚ: 120 A' / 29.06.2016).
τόµ. ΙΔ', σ. 10723, τόµ. ΙΕ', σ. 11645-11658, 11677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ATHENA
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέρχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4400, ΦΕΚ: 119 A' / 29.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10723, τόµ.
ΙΕ', σ. 11646-11658, 11689.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4402, ΦΕΚ: 121 A' / 29.06.2016). τόµ.
ΙΔ', σ. 10723, τόµ. ΙΕ', σ. 11645-11659.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων
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αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4407,
ΦΕΚ: 134 Α' / 27.07.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12701, 1310913176.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης σχετικά µε την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Μικτού Κλιµάκιου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεµο [Joint
Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη
του NATO, µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού". (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15183.
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου
Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4349, ΦΕΚ: 157 Α' / 26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ.
Δ', σ. 2234-2238.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου και του
Πρακτικού Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4347, ΦΕΚ: 155 A' / 26.11.2015). τόµ.
Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2234-2238, 2239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4348, ΦΕΚ: 156 Α' /
26.11.2015). τόµ. Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2234-2238,
2240.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4353, ΦΕΚ: 173 A' /
14.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2206, τόµ. Ε', σ. 3263-3268.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την
προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4362, ΦΕΚ: 11 A'
/ 01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4519, 4987-4988.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
Εµπορίας Όπλων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.

νόµου: 4365, ΦΕΚ: 16 Α' / 12.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4546,
τόµ. Η', σ. 5490-5492.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4371,
ΦΕΚ: 40 Α' / 11.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6673, 6704-6714.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4372, ΦΕΚ:
45 A' / 28.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6704, 6975-6977.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4388, ΦΕΚ: 93 A' /
27.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ. 9901-9920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις και
άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4390, ΦΕΚ: 96 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 9077,
τόµ. ΙΓ', σ. 9901-9920, 9922.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4395, ΦΕΚ: 110 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10059, 10596-10634, 10660-10661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4396, ΦΕΚ: 111 Α' / 08.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10059,
10596-10634, 10677-10682.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4394, ΦΕΚ: 109 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ.
10060, 10596-10634, 10668-10669.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4359, ΦΕΚ: 5 A' / 20.01.2016). τόµ. Δ', σ.
2614, τόµ. Ζ', σ. 4394-4396.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
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συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4387, ΦΕΚ: 85 A' / 12.05.2016).
τόµ. ΙΒ', σ. 9078, τόµ. ΙΓ', σ. 9361-9462, 9463-9602.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο επί των άρθρων 41 και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9363-9369.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4369, ΦΕΚ: 33 A' / 27.02.2016).
τόµ. Η', σ. 5489, τόµ. Θ', σ. 6273-6305, 6324-6425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4375,
ΦΕΚ: 51 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 7423, τόµ. ΙΑ', σ.
7506-7631.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου:.4385, ΦΕΚ: 79 A' / 27.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7885, τόµ. ΙΒ', σ. 9077-9079.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4406, ΦΕΚ: 133 Α' / 26.07.2016). τόµ.
ΙΖ', σ. 12719, 12981-13028, 13029-13108, 13197-13253.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4420, ΦΕΚ: 175 Α' /
20.09.2016). τόµ. Κ', σ. 15183, 15339-15347.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές». (Κατάθε-

ση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4363, ΦΕΚ: 12 A' /
01.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, 4964-4967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4963.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία
στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4391,
ΦΕΚ: 97 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ.
9979-9995.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης
και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4404, ΦΕΚ: 126 Α' / 08.07.2016). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11888,
12177-12293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας
και Διάσωσης». (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15444.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4341, ΦΕΚ: 142 A' / 06.11.2015).
τόµ. Β', σ. 824, 1229-1234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία
προστασία των επενδύσεων». (Κατάθεση). (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
λόγω αλλαγής του επισπεύδοντος Υπουργείου). τόµ. Ζ', σ.
4509.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4399, ΦΕΚ: A' / 22.06.2016). τόµ.
ΙΕ', σ. 10969, 11103-11145, 11148-11239, 11261-11305.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και
συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου»
(Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014)
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«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες
µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4403,
ΦΕΚ: 125 Α' / 07.07.2016). τόµ. ΙΕ', σ. 11009, τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11867-11892, 11894-11926, 12150.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης
(ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4413, ΦΕΚ: 148 Α' /
08.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 13217, τόµ. ΙΗ', σ. 14267-14324,
τόµ. ΙΘ', σ. 14328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4412, ΦΕΚ: 147 A' / 08.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 13217, τόµ.
ΙΗ', σ. 13893-13968.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου
Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4418, ΦΕΚ: 172 Α' / 14.09.2016). τόµ.
ΙΗ', σ. 13819, τόµ. Κ', σ. 15155-15160.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4421, ΦΕΚ: 179 Α' / 26.09.2016). τόµ.
Κ', σ. 15183, 15326-15329.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Υπουργοί Οικονοµικών: "Μέτρα για
την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4337, ΦΕΚ: 129 Α' / 17.10.2015).
τόµ. Α', σ. 293, 299-379, 381-540.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, επί του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ. 301-304, 309-311, 361, 365.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4338, ΦΕΚ: 131 A' /
23.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, 607-643.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4340, ΦΕΚ: 134 A' / 01.11.2015).
τόµ. Β', σ. 1126, 1135-1195.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας"» (Α'66) γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 "Τραπεζική
αργία βραχείας διάρκειας" (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε
την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών
κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών
και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και της παράτασης
της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ) της από
18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015
και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από
28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015
Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες
ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ)» (Α' 90), στ) της από 17
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών
από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν.
2292/1995 "Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις (Α' 100)"», η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου
µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου» Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' 102)», ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων (Α' 108)», ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 119)» και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
Κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α'127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". (Συζήτηση-
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Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4343, ΦΕΚ: 146 A' / 13.11.2015).
τόµ. Δ', σ. 2092-2123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4344, ΦΕΚ: 147 Α' / 13.11.2015).
τόµ. Δ', σ. 2092-2123, 2128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4346, ΦΕΚ:
152 A' / 20.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2231, 2279-2411.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4352, ΦΕΚ: 166 A' /
07.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2464, τόµ. Ε', σ. 2751-2785,
2787-2815, 2867-2121, 2923-3009, 3011-3067, 30693219.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2014". (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2510.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για την κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2014".
(Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2510.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4354, ΦΕΚ: 176
A' / 16.12.2015). τόµ. ΣΤ', σ. 3555, 3623-3751.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, για την τροπολογία σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και

των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η', σ. 5245-5254.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ. Φορτσάκη και αφορά την τροπολογία για την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η', σ. 5267, 5269-5277.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από
24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών" (Α'
182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α' 184)" και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4366, ΦΕΚ: ΦΕΚ: 18 Α' / 15.02.2016). τόµ. Η', σ. 5488,
5698-5739, τόµ. Θ', σ. 5837-5865.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίµων και Οικονοµικών» (Α' 182) και β) της από 30-122015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας,
Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της
ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184)». τόµ. Η', σ. 5704-5711.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης
Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4370,
ΦΕΚ: 37 A' / 07.03.2016). τόµ. Θ', σ. 6002, 6577-6626.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4374,
ΦΕΚ: 50 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6704, 7007-7044.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών
2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών
2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4378, ΦΕΚ: 55 Α' / 05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774,
7445-7471.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4389, ΦΕΚ:
94 A' / 27.05.2016). τόµ. ΙΓ', σ. 10007, τόµ. ΙΔ', σ. 1005910181, 10183-10356.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο α)
των άρθρων 184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199,
201, 204, του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106
του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και
12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του
σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και
79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ',
σ. 10061-10067.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης
του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των
ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4405,
ΦΕΚ: 129 A' / 13.07.2016). τόµ. ΙΕ', σ. 11111, τόµ. ΙΖ', σ.
12716-12741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την
Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009 για τη χρήση της
πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατά-

ξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της
Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών
προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4410, ΦΕΚ: 141 Α' / 03.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12833,
τόµ. ΙΗ', σ. 13511-13590.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του
ν.4099/2012/Α' 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία
της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4416, ΦΕΚ: 160
Α' / 06.09.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 13037, τόµ. Κ', σ. 1504815071.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 1411-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016 Τροποποιητικής
Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4422, ΦΕΚ: 181 Α' /
27.06.2016). τόµ. Κ', σ. 15444, τόµ. ΚΑ', σ. 15702-15760.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4425, ΦΕΚ: 185
A' / 30.09.2016). τόµ. ΚΑ', σ. 16077, 16083-16195.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ.
16077.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4386, ΦΕΚ: 83 A' /
11.05.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7851, τόµ. ΙΓ', σ. 9137-9201,
9218-9319.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4415, ΦΕΚ: 159 Α' /
06.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ. 13569, τόµ. ΙΘ', σ. 1465514702, 14703-14715, 14730-14732, 14934-15010.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 15469.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
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βουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4342, ΦΕΚ:
143 Α' / 09.11.2015). τόµ. Β', σ. 1120, 1275-1330, τόµ. Γ',
σ. 1371-1726.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο
στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί µε το ν. 3017/2002
(Α' 117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4345, ΦΕΚ: 148 Α' / 17.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2080, 21652170.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4409, ΦΕΚ: 136 A' / 28.07.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12701,
13333-13387.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο
καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4414, ΦΕΚ: 149 Α' / 09.08.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. ΙΘ', σ. 14427-14537.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της
Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε το
ν.4345/2015 (Α'148), στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το
ν.3017/2002 (Α' 117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4417, ΦΕΚ: 171 Α' / 14.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. Κ', σ. 15135-15137.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4423, ΦΕΚ: 182
Α' / 27.09.2016). τόµ. Κ', σ. 15160, τόµ. ΚΑ', σ. 1597216023.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Κύρωση της Συµφωνίας των Παρισίων στη Σύµβαση-πλαίσιο των
Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή». (Κατάθεση).
τόµ. Κ', σ. 15469.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά µε την επιστροφή
πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα
από το έδαφος κράτους-µέλους". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4355, ΦΕΚ: 178 A' / 18.12.2015). τόµ.
Ε', σ. 2749, τόµ. ΣΤ', σ. 3809-3829, 3836-3838, 40514068.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανι-

σµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4373, ΦΕΚ: 49 A' / 01.04.2016).
τόµ. Ι', σ. 6774, 6787-6836.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4392, ΦΕΚ: 100 Α' / 31.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ.
9077, τόµ. ΙΔ', σ. 10483-10491.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα, αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 12703.
Υπουργείο Υγείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4368, ΦΕΚ: 21 A' /
21.02.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 3621, τόµ. Θ', σ. 6001-6108,
6109-6182.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το
Παράρτηµα II της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε µε την
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση
του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση
της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων
που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τα προϊόντα καπνού,
καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4419, ΦΕΚ: 174 Α' /
20.09.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12944, τόµ. Κ', σ. 15183-15277.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4367, ΦΕΚ: 19 Α' /
15.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4460, τόµ. Η', σ. 5739-5809.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας, που ετέθησαν από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και από
τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, επί της τροπολογίας
µε αριθµό 186/1 10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση
των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η', σ. 5749-5761.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ
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της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας
Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4379, ΦΕΚ: 63 Α' / 12.04.2016). τόµ.
ΙΑ', σ. 7506, 7740-7753.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της αφενός και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση
- Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4382, ΦΕΚ: 71 A'/
20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 8096-8097.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4381, ΦΕΚ:
70 A' / 20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4383, ΦΕΚ: 72 A' /20.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7697, 7877-7917, 8011-8012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4380, ΦΕΚ:
66 Α' / 15.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7697, 7877-7917, 82718272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14-12-2012)
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4408, ΦΕΚ: 135 A' / 27.07.2016). τόµ. ΙΖ', σ.
13029, 13255-13300.
Υπουργός Επικρατείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ
Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4339, ΦΕΚ:
133 Α' / 29.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, τόµ. Β', σ. 817-904,
909-1035.
Συζήτηση και ψήφιση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή κ. Ε. Βενιζέλο, επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την
ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινω-

νιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 817-819, 824-831.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την οριστική λύση στο πρόβληµα των νοσηλευτών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. Β', σ.
1223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαγγελµατική και εργασιακή αναβάθµιση
των «βοηθών νοσηλευτών». τόµ. ΙΗ', σ. 13874.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ', σ. 2636.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα χειρουργεία του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Ζ', σ.
4536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ενεργοποίηση µονάδας εσωτερικού ελέγχου
του Υπουργείου Υγείας και τα κριτήρια επιλογής διοικητών
- υποδιοικητών των νοσοκοµείων από την επιτροπή αξιολόγησης. τόµ. Ζ', σ. 4540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην καθαριότητα των νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 4714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου. τόµ. Η', σ. 5479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Καρδιολογικής
Κλινικής του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Η', σ. 5481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Νοσοκοµείων
Αγρινίου και Μεσολογγίου. τόµ. Η', σ. 5483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των εγκαταλελειµµένων
νεογνών στην πτέρυγα του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα». τόµ.
Η', σ. 5487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Ι', σ. 6942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
Ρόδου και τα προβλήµατα λειτουργίας σε νευραλγικούς τοµείς. τόµ. ΙΒ', σ. 8431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης της Ακτινοδιαγνωστικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ξάνθης. τόµ. ΙΒ', σ.
8434.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. ΙΒ', σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στο νοσοκοµείο και γενικότερα στο
δηµόσιο τοµέα υγείας στη Λέσβο. τόµ. ΙΒ', σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,

170
σχετικά µε το έργο της κατασκευής της νέας πτέρυγας του
Νοσοκοµείου της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΒ', σ. 8437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υπόθεση της µικρής Μελίνας στο Βενιζέλειο
Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΕ', σ. 11020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου στο Νοσοκοµείο Άρτας. τόµ. ΙΕ', σ. 11555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη πρόληψης, θεραπείας και στήριξης
των καρκινοπαθών Βόλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον αποκλεισµό του Νοσοκοµείου Βόλου από το
πρόγραµµα ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 13875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Μαντζαβινάτειο Νοσοκοµείο
Ληξουρίου. τόµ. ΙΗ', σ. 13877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ασθενείς που χειρουργούνται µε δικά τους
έξοδα στο Πανεπιστηµιακό Ειδικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. τόµ. ΙΗ', σ. 13879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των χειρουργικών
αιθουσών του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας «Θριάσιο».
τόµ. ΙΗ', σ. 13881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΗ', σ. 13883.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υγείας, σχετικά α) µε τα λειτουργικά προβλήµατα στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» και β) µε την υπολειτουργία του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά. τόµ.
ΙΗ', σ. 13885.
Συζήτηση δύο επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά α) µε την κατάσταση στο Γενικό Κρατικό
Νίκαιας και β) µε τις ελλείψεις και τα προβλήµατα του στόλου του ΕΚΑΒ. τόµ. ΙΗ', σ. 13887, 13888.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον προβληµατισµό από την υποστελέχωση και
υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. ΙΗ',
σ. 13891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µεταφορά και λειτουργία της 3ης πανεπιστηµιακής καρδιολογικής κλινικής από το «Λαϊκό» στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». τόµ. ΚΑ', σ. 16078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου". τόµ. ΚΑ', σ. 16319.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στα
δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Ζ', σ. 4706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη επιτάχυνσης της ανασυγκρότησης
και της βελτίωσης της λειτουργίας των δοµών υγείας στον
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Η', σ. 5574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
Κέρκυρας. τόµ. Ι', σ. 6669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πολύµηνη αναµονή για ακτινοθεραπείες στα
δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8429.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,

σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Κ', σ. 15320.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας
(ΠΓΝΛ). τόµ. Γ', σ. 1363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη στεφανιογράφου στο Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Δ', σ. 2203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του υπολογιστικού τοµογράφου
(PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. τόµ. Θ', σ. 5896.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο της ψυχικής υγείας.
τόµ. ΚΑ', σ. 16320.
ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας
µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4373, ΦΕΚ: 49 A' / 01.04.2016).
τόµ. Ι', σ. 6774, 6787-6836.
Ξ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή τέλους διανυκτέρευσης σε
ενοικιαζόµενα δωµάτια και ξενοδοχεία. τόµ. ΙΓ', σ. 10047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του ξενοδοχείου
«Athens Ledra». τόµ. ΙΖ', σ. 12705.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υπαγωγή σε ευνοϊκότερο καθεστώς υπολογισµού ΕΝΦΙΑ των ατοµικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Νοµό Σάµου. τόµ. Ζ', σ.
4320.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους εργαζοµένους στα ξενοδοχεία της χώρας.
τόµ. ΙΗ', σ. 13863.
ΞΗΡΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης από την ξηρασία και
τις υψηλές θερµοκρασίες. τόµ. ΙΖ', σ. 12825.
ΞΥΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό των όρων και των
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διαδικασιών απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
των προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή ξυδιού.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12140.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ολοκλήρωση του
υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας και του δρόµου Γεµέλια-Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα. τόµ. Δ', σ. 2083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου του αυτοκινητόδροµου «Πάτρα-Πύργος» στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Δ', σ. 2641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
της ανάθεσης των οδικών έργων «Ηράκλειο-Μεσαρά» και
«Πάνορµο-Εξάντη» στην Κρήτη. τόµ. Ζ', σ. 4310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσαρά
και την καθυστέρηση ολοκλήρωσής του. τόµ. Θ', σ. 6529.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του οδικού έργου «Ηράκλειο-Μεσσαρά». τόµ. Ι', σ. 6937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας-ΛευκάδαςΠρέβεζας-Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι', σ. 7439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και την αποκατάσταση επαρχιακού δρόµου στη Σκόπελο. τόµ. ΙΑ', σ. 7695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον αποκλεισµό
της Κρήτης από το νέο χάρτη οδικών υποδοµών της Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του οδικού άξονα Φλώρινας - Πτολεµαΐδας. τόµ. ΙΖ', σ.
12949.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής
της κατασκευής ζωτικής σηµασίας έργων στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. ΙΗ', σ. 13854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έναρξη των
εργασιών κατασκευής του δρόµου Πάτρας-Πύργου. τόµ.
ΙΘ', σ. 14641.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον αναπτυξιακό
σχεδιασµό για τον νοµό Δράµας. τόµ. Ε', σ. 3254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας-ΛευκάδαςΠρέβεζας-Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι', σ. 7439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ. 9017.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ.
Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Δ', σ. 2109, τόµ. ΙΖ', σ. 1283312867.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εναρµόνιση των διαδικασιών αποπληρωµής
δανείων τρίτεκνων οικογενειών του ιδιωτικού τοµέα µε τις
τρίτεκνες οικογένειες του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ', σ. 12945.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την αντιστάθµιση της πορείας «κατάρρευσης» της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. Κ', σ. 15180.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4399, ΦΕΚ: A' / 22.06.2016). τόµ.
ΙΕ', σ. 10969, 11103-11145, 11148-11239, 11261-11305.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ’, σ. 22412255, 2257-2266.
β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού της Βουλής οικονοµικού έτους 2016. τόµ. Δ’, σ.22342255, 2267-2277 και
γ) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ζ' Ψηφίσµατος σχετικά µε τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Δ', σ. 2234-2256.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το κόστος
χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής. τόµ. Ι', σ.
6779.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθιέρωση του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της τιµής των οικοπέδων στην
4η Πολεοδοµική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήµου Μαραθώνα. τόµ. ΣΤ', σ. 3587.
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα εφαρµογής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στους οίνους. τόµ. Ζ', σ. 5012.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
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Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Ειδική Eκδήλωση για την Hµέρα Mνήµης των Ελλήνων
Εβραίων Mαρτύρων και Hρώων του Ολοκαυτώµατος και
τήρηση ενός λεπτού σιγής. τόµ. Η', σ. 5067-5069.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης που
αφορά την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του
Ολυµπιακού Χωριού στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι', σ. 6761.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς της πρώην
ΕΣΣΔ. τόµ. ΙΒ', σ. 8540.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα οµόλογα φυσικών προσώπων. τόµ.
Ι', σ. 6757.
ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A'/
24.12.2015). τόµ. Ε', σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.

ΟΠΛΙΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4361,
ΦΕΚ: 10 A' / 01.02.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4247, τόµ. Η', σ.
5151-5180, 5181-5218.
ΟΠΛΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης
Εµπορίας Όπλων». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4365, ΦΕΚ: 16 Α' / 12.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4546,
τόµ. Η', σ. 5490-5492.
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ
Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4339, ΦΕΚ:
133 Α' / 29.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, τόµ. Β', σ. 817-904,
909-1035.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
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Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των συµβασιούχων εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς καθαριότητας των ΟΤΑ από
φορολογικές υποχρεώσεις που προσιδιάζουν σε επιτηδευµατίες. τόµ. Ι', σ. 7056.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις διαγραφές σπουδαστών δηµόσιων ΙΕΚ από
τα µητρώα του ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΖ', σ. 12805.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάσταση
των εργαζοµένων στην καθαριότητα των αµαξοστασίων της
εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) του οµίλου ΟΑΣΑ. τόµ. Η', σ. 5683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα χρέη του ΟΑΣΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11248.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις συντάξεις του ΟΓΑ. τόµ. Δ', σ. 2488.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Δ.Ι.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδρο-

µιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4338, ΦΕΚ: 131 A' /
23.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, 607-643.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν. 4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
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άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις µετατάξεις των εργαζοµένων στον Οργανισµό Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας
(ΟΔΙΕ Α.Ε.), σύµφωνα µε τον ν. 4326/15. τόµ. Ε', σ. 3501.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανασύσταση των Οργανισµών Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Ι', σ. 7115.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Η', σ. 5694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανασύσταση των Οργανισµών Εργατικής
Κατοικίας και Εργατικής Εστίας. τόµ. Ι', σ. 7115.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ να διακοπεί η λειτουργία των µονάδων µεθαδόνης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. τόµ. Ε', σ. 3252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις απολύσεις στελεχών του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12667.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). τόµ. ΙΓ', σ. 9127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις απεργιακές
κινητοποιήσεις στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ', σ.
11799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εξαφάνιση
δύο κοντέινερ µε κατασχεµένα τσιγάρα από τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΙΖ', σ. 12699.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
(Ο.Λ.Π.Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την πρόβλεψη
και διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, µετά την πώληση
του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών του ΟΛΠ. τόµ. Ι', σ.
6784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη απεργία των
λιµενεργατών στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ).
τόµ. ΙΕ', σ. 11801.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης
και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλ-

λες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4404, ΦΕΚ: 126 Α' / 08.07.2016). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11888,
12177-12293.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκπρόθεσµες
ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την εσφαλµένη ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων καλλιεργητών ενταγµένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η τεχνική λύση που δόθηκε
το 2014 για την κατανοµή των δηµόσιων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων αρµοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. ΙΓ',
σ. 9929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πληρωµές του
ΟΠΕΚΕΠΕ, στρεµµατικής ενίσχυσης αµπελώνων έτους
2015. τόµ. ΙΗ', σ. 13867.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του
ν.4099/2012/Α' 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία
της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4416, ΦΕΚ: 160
Α' / 06.09.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 13037, τόµ. Κ', σ. 1504815071.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις καταγγελίες για χρήση των υπηρεσιών του Δήµου Σαρωνικού,
για τις προεκλογικές ανάγκες υποψηφίου Προέδρου της
Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ', σ.
9706.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ (ΜΚΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τον ρόλο των ξένων µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στο Αιγαίο Πέλαγος. τόµ. Ζ', σ. 4701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση των µη κυβερνητικών οργανώσεων στα
νησιά του Αιγαίου. τόµ. Η', σ. 5691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση από ΜΚΟ µε ύποπτο ρόλο και χρηµατοδότηση στους χώρους υποδοχής προσφύγων και παράνοµων µεταναστών. τόµ. ΙΒ', σ. 8534.
Συζσήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
ρόλο των ΜΚΟ για την αντιµετώπιση του προσφυγικού και
µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. ΙΒ', σ. 8536.
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη
διόρθωση των διοικητικών ορίων της νησίδας « Άγιος Γεώργιος» και την υπαγωγή της στον Δήµο Ύδρας. τόµ. ΙΕ',
σ. 11612.
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ΟΡΚΟΣ
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτρη Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 10-11.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, κατά τον οριζόµενο
στο άρθρο 59 του Συντάγµατος όρκο. τόµ. Α', σ. 10, 13-16.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, κατά τον οριζόµενο
στο Σύνταγµα όρκο επί του Κορανίου. τόµ. Α', σ. 10, 17.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτρη Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 10-11.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας µε πολιτικό όρκο. τόµ.
Α', σ. 12, 18-21.
Κατάλογος µε τα ονόµατα των ορκισθέντων Βουλευτών
της ΙΖ' Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 13-21.
Ορκωµοσία (µε πολιτικό όρκο) του Βουλευτή Επικρατείας κ. Ν. Κοτζιά. τόµ. Α', σ. 23.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη,
σε αντικατάσταση του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος
παραιτήθηκε. τόµ. Δ', σ. 2319.
Ορκωµοσία του κ. Γεωργίου Κυρίτση, ως Βουλευτή Β' Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, εις αντικατάσταση της κ. Βασιλική Κατριβάνου, η οποία παραιτήθηκε. τόµ. ΙΔ', σ. 10482.
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κληροδότηµα της Ιωάννας Κρίκκη στο Ορφανοτροφείο Λάρισας. τόµ. ΙΕ', σ. 11750.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου και του
Πρακτικού Διόρθωσης αυτής». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4347, ΦΕΚ: 155 A' / 26.11.2015). τόµ.
Β', σ. 1228, τόµ. Δ', σ. 2234-2238, 2239.
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο
δυσµενών οικονοµικών περιουσιακών συνεπειών σε βάρος
οφειλετών στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας σε περίπτωση της µερικής κάλυψης από το ελληνικό Δηµόσιο του
ποσού της µηνιαίας καταβολής του. τόµ. Ε', σ. 3259.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπ. Οικονοµικών, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου
ευρώ που εντάχθηκαν µε τη χαριστική πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. (Επερωτών:
Ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Ι. Κουτσούκος). τόµ. Θ', σ. 6514-6525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, σχετικά µε την «απώλεια της ρύθµισης των 100
δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενηµέρωσης των οφειλετών για το νέο ύψος της δόσης µετά την αύξηση του επιτοκίου καθώς και στη µονοµερή από τις τράπεζες µείωση
του ποσού της δόσης που καταβάλλουν εµπρόθεσµα οι οφειλέτες στον τραπεζικό λογαριασµό της ρύθµισης». τόµ.
ΙΓ', σ. 9117.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΓ',
σ. 9466, 9489, 9490, 9494, 9497, 9527, 9528.
Τιµητική εκδήλωση για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ', σ. 9665-9673.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης
Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) για
τον έλεγχο του καπνού. τόµ. Ζ', σ. 4932.
ΠΑΙΔΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης). τόµ. ΣΤ', σ. 3596-3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ', σ.
15964.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων,
σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ', σ. 16208-16256.
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάκληση των αποφάσεων που απαξιώνουν
καινοτόµες υπηρεσίες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
τόµ. Θ', σ. 6510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις στέγες υποστηριζόµενης
διαβίωσης και στα κέντρα διηµέρευσης παιδιών µε αναπηρία. τόµ. ΙΒ', σ. 8427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο για αδυναµία επιβίωσης
του µη κερδοσκοπικού οργανισµού "Το Χαµόγελο του παιδιού". τόµ. ΙΓ', σ. 9118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος για το Παιδί
«Η Παµµακάριστος». τόµ. ΙΔ', σ. 10697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
παράλληλης στήριξης στην Ειδική Αγωγή των παιδιών µε
αυτισµό. τόµ. ΚΑ', σ. 15966.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση όλων των παιδιών στους
παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΚΑ', σ. 16310.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4387, ΦΕΚ: 85 A' / 12.05.2016).
τόµ. ΙΒ', σ. 9078, τόµ. ΙΓ', σ. 9361-9462, 9463-9602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον παράνοµο ηλεκτρονικό τζόγο. τόµ.
Κ', σ. 15131.
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την έγκριση Απόφασης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε την
Παλαιστίνη, παρουσία του Πρόεδρου της Παλαιστίνης κ.
Mahmoud Abbas. τόµ. ΣΤ', σ. 4159-4160.
Έγκριση της ολοµέλειας της Βουλής, Ειδικής Απόφασης
σχετικά µε την Παλαιστίνη. (δι' εγέρσεως). τόµ. ΣΤ', σ.
4159.
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανακοινώνεται ότι η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
καταθέτει ψήφισµα. τόµ. ΙΓ', σ. 10016.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα φοιτητικής µέριµνας στο Πανεπιστήµιο του Ρεθύµνου.
τόµ. Δ', σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη στάση του
Υπουργείου για την αντιµετώπιση των διεθνών Αξιολογητών
στις Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Δ', σ. 2627.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης). τόµ. ΣΤ', σ. 3596-3621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάλυση ή
µεταφορά των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Αγρινίου
στην Πάτρα διαµέσου της µετακίνησης µελών ΔΕΠ. τόµ.
Θ', σ. 6500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης δωρεάν και ποιοτικής σίτισης και στέγασης των φοιτητών που σπουδάζουν στα παραρτήµατα του
Πανεπιστηµίου Πατρών στο Αγρίνιο. τόµ. ΙΒ', σ. 8544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη του
Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο-Επιστηµονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών. τόµ. ΙΓ', σ. 10051.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καθυστερήσεις πληρωµών µεταξύ των παραγωγών νωπών τροφίµων και ευπαθών προϊόντων και µεσαίων
επιχειρήσεων ή αλυσίδων καταστηµάτων λιανικής πώλησης. τόµ. Η', σ. 5696.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το ολοκληρωµένο σύστηµα χαλαζικής προστασίας των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. τόµ. ΙΔ', σ. 10704.

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον σχεδιασµό της Πολιτείας για την
πάταξη του παράνοµου τζόγου και του ηλεκτρονικού στοιχήµατος ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ώστε να εισφέρει έσοδα στο Δηµόσιο Ταµείο. τόµ. Ζ', σ. 4307.
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ώρα
13.30 στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Ολοµέλειας της
Βουλής θα πραγµατοποιηθεί ειδική εκδήλωση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, προς απόδοση τιµής στα µέλη της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής που συµµετείχαν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο του 2016. τόµ. ΚΑ', σ. 16208.
ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις απώλειες εσόδων από το εµπόριο
αποµιµήσεων των προϊόντων. τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». τόµ. Ζ', σ.
4929.
ΠΑΡΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην απόδοση του ειδικού τέλους παραγωγής αιολικών
σταθµών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των ορεινών κοινοτήτων της Αργολίδας. τόµ. Ε', σ. 3256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απόδοση του τέλους από αιολικά πάρκα σε ορεινά χωριά της Αργολίδας
και όλης της Ελλάδας. τόµ. ΙΖ', σ. 12703.
ΠΑΡΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
του Υπουργείου για την επαναφορά του Επιστηµονικού
Πάρκου Πατρών υπό την κηδεµονία του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. τόµ. ΙΕ', σ. 11068.
ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». τόµ. Δ', σ. 2456.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». τόµ. Ζ', σ.
4929.
ΠΑΤΑΤΑ-ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των παραγωγών πατάτας του Κάτω Νευροκοπίου Δράµας εξαιτίας της ύπαρξης επιβλαβούς µύκητα
σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. τόµ. ΣΤ', σ. 4125.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
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της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και
Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4376, ΦΕΚ: 53 A' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7184.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία
στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4391,
ΦΕΚ: 97 A' / 30.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ. 8447, τόµ. ΙΓ', σ.
9979-9995.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση της Εισαγγελίας Χαλκιδικής στη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ» για τα υποέργα Ολυµπιάδας και Μαύρων Πετρών των Μεταλλείων Κασσάνδρας. τόµ. Θ', σ. 5975.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. τόµ. Β', σ.
1130.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µισθοδοσία των εργαζοµένων στις Περιφέρειες. τόµ. Δ', σ.
2454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,σχετικά µε τη συντήρηση του παράκτιου αναχώµατος στις εκβολές των ποταµών Αξιού και Γαλλικού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5013.
ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους «άταφους πεσόντες του έπους του
'40 και τη σηµερινή ανήθικη» -όπως την χαρακτηρίζει ο
Βουλευτής- «απαίτηση του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΔ', σ. 10553.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του Ειδικού Φόρου Καυσίµων (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης το 2016. τόµ. Ζ', σ.
4534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στη χώρα µας τη στιγµή που η τιµή του
πετρελαίου διεθνώς είναι σε χαµηλά επίπεδα. τόµ. Θ', σ.
5903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στις τιµές
αγαθών και υπηρεσιών από τη σχεδιαζόµενη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ιδιαίτερα του ειδικού φόρου
πετρελαίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, σχετικά µε την εξίσωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης. τόµ. ΙΒ',
σ. 8528.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση της χορήγησης του επιδόµατος για το πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Ε', σ. 3499.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ζ', σ. 4491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές
χρεώσεις των Τραπεζών σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση
χρεωστικών-πιστωτικών καρτών. τόµ. Θ', σ. 5901.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για την εκποίηση της περιουσίας των εταιρειών «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΞ«ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» για 6 µήνες. τόµ.
Η', σ. 5692.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών και την καταβολή των αποζηµιώσεων στους πληγέντες από τη θεοµηνία στις 21/10/2015
στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Β', σ. 1214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από
τις πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β', σ. 1221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων κτηνοτρόφων του Έβρου, τόσο από τις καταστροφικές πληµµύρες του χειµώνα 2014-2015, όσο και
από τη λοιµώδη Οζώδη Δερµατίτιδα των βοοειδών, καθώς
και τη λήψη µέτρων για την προστασία και ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας. τόµ. Η', σ. 5464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και την αποκατάσταση επαρχιακού δρόµου στη Σκόπελο. τόµ. ΙΑ', σ. 7695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξγης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στις καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία. τόµ.
ΙΔ', σ. 10708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων σε περιοχές της Πελοποννήσου από τις
πληµµύρες και το χαλάζι της 25ης Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 12659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άµεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη των πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. τόµ. ΙΘ', σ. 14597.
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Αναφορά στις καταστροφικές πληµµύρες της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Κ', σ. 15183, 15205, 15209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον χαρακτηρισµό
ως πληµµυροπαθών των περιοχών της Αρκαδίας που επλήγησαν από τη θεοµηνία του Ιουνίου. τόµ. Κ', σ. 15279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις
πρωτοφανείς καταστροφές στον Νοµό Τρικάλων λόγω έντονης βροχόπτωσης. τόµ. Κ', σ. 15395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη στήριξης των περιοχών της
Λακωνίας και της Μεσσηνίας που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Κ', σ. 15408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση
στον Δήµο Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ', σ. 15465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις ζηµιές στις
καλλιέργειες και σε εγκαταστάσεις από πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Ηλεία. τόµ. ΚΑ', σ. 15960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Πελοπόννησο. τόµ. ΚΑ', σ. 16080.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12815, τόµ.
ΙΗ', σ. 13619-13685.
ΠΛΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αποµάκρυνσης του πλοίου «Μυτιλήνη» από τον λιµένα
Καρλοβασίου Σάµου. τόµ. Δ', σ. 2465.
ΠΛΟΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A' /
24.12.2015). τόµ. Ε', σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.
ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη λειτουργία ηµερόπλοιων στο νησί της Ύδρας. τόµ. ΙΖ', σ. 12701.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και

συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα, αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 12703.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στον χώρο
του ελληνικού ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΑ', σ. 7735.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στον χώρο
του ελληνικού ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΑ', σ. 7735.
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία:
της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της
ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ' εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4360, ΦΕΚ: 9
A' / 29.01.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4181, τόµ. Η', σ. 5060-5067,
5069-5080.
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A' /
24.12.2015). τόµ. Ε', σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά µε την επιστροφή
πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα
από το έδαφος κράτους-µέλους". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4355, ΦΕΚ: 178 A' / 18.12.2015). τόµ.
Ε', σ. 2749, τόµ. ΣΤ', σ. 3809-3829, 3836-3838, 40514068.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάδειξη της «Νίκης
της Σαµοθράκης» ως πανευρωπαϊκού συµβόλου. τόµ. Ι', σ.
6777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην
πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του Φρουρίου "Μπούρτζι" στο Ναύπλιο. τόµ. ΚΑ', σ.
16050.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τον τερµατισµό λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου και την ανάσχεση της
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πολιτιστικής δραστηριότητας σε µια ευαίσθητη περιοχή της
Ελλάδας. τόµ. Ι', σ. 6662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάδειξη της «Νίκης
της Σαµοθράκης» ως πανευρωπαϊκού συµβόλου. τόµ. Ι', σ.
6777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας
της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4392, ΦΕΚ: 100 Α' / 31.05.2016). τόµ. ΙΒ', σ.
9077, τόµ. ΙΔ', σ. 10483-10491.

Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΠΣΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4372, ΦΕΚ:
45 A' / 28.03.2016). τόµ. Ι', σ. 6704, 6975-6977.

ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Αναφορά στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ', σ. 1373, 1374, 1375, 1376,
1380, 1381, 1383, 1389, 1397, 1396, 1399, 1407, 1408,
1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1651, 1656,
1657, 1658, 1659, 1663, 1665, 1674, 1675, 1677, 1678,
1680, 1683, 1684, 1688.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή φόρου πολυτελείας για τα
ΙΧΕ αυτοκίνητα των πολυτέκνων. τόµ. Ζ', σ. 4351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση του φόρου πολυτελείας
και την καταβολή φόρου πολυτελείας για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα των πολυτέκνων. τόµ. Ζ', σ. 4928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ.
ΙΑ', σ. 7848.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Δ', σ. 2211-2230.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των αγωνιστών και
των θυµάτων του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ', σ. 2230.
ΠΟΛΩΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣΩΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη διακοπή λειτουρ-
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γίας των βιοµηχανικών µονάδων που ρυπαίνουν τον Ασωπό, ύστερα από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. Ι', σ. 7443.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νό-

µου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β’, σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από
24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών" (Α'
182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α' 184)" και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4366, ΦΕΚ: ΦΕΚ: 18 Α' / 15.02.2016). τόµ. Η', σ. 5488,
5698-5739, τόµ. Θ', σ. 5837-5865.
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
Αναφορά στην 21η Απριλίου 1967, µε αφορµή τη συµπλήρωση 49 ετών από την κατάλυση της Δηµοκρατίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8913.
ΠΡΑΤΗΡΙΑ-ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων (ΤΕΑΠΥΚ). τόµ. Ι', σ. 6947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών καυσίµων (ΤΕΑΠΥΚ). τόµ. Ι', σ. 6947.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4369, ΦΕΚ: 33 A' / 27.02.2016).
τόµ. Η', σ. 5489, τόµ. Θ', σ. 6273-6305, 6324-6425.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. Δ', σ. 2452.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. Δ', σ.
2472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη λειτουργία όλων των
κοινωνικών δοµών και άλλων υπηρεσιών των δήµων όλης
της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7845.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε " Έργα
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προς µεταφορά και έργα phasing»". (Επερωτώντες: Έντεκα
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ', σ. 4496.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πληρωµή των
κτηνοτρόφων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα βιολογικής κτηνοτροφίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. τόµ.
ΣΤ', σ. 4119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ένταξη του
συµψηφισµού ενέργειας στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. τόµ. ΣΤ', σ. 4129.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. τόµ. Θ', σ. 5993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ', σ.
7709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις πληρωµές ανειληµµένων υποχρεώσεων του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013. τόµ. ΙΒ', σ. 8905.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του πακέτου "Γιούνκερ" στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ', σ.
16367.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ να διακοπεί η λειτουργία των µονάδων µεθαδόνης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. τόµ. Ε', σ. 3252.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα "Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα του Τουρισµού στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 20072013". τόµ. ΣΤ', σ. 4126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαχείριση
της χρηµατοδότησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ από τις προηγούµενες
διοικήσεις του Ιδρύµατος. τόµ. Θ', σ. 6498.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Διαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων µικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν είκοσι έως σαράντα εννέα άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ)". τόµ. ΙΓ', σ. 9207.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και

του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων
αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων. τόµ. Ζ', σ. 4390.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε " Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing»". (Επερωτώντες: Έντεκα
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ', σ. 4496.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό των Δήµων κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων από το πρόγραµµα "Κέντρα Κοινότητας".
τόµ. ΙΒ', σ. 9029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλους
τους δήµους της χώρας. τόµ. ΙΓ', σ. 9112.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εξαίρεση του Δήµου Βόλου από το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. ΙΒ', σ. 8542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον αποκλεισµό των ανέργων όλων των νησιωτικών δήµων από το «Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας».
τόµ. ΙΔ', σ. 10554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
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σχετικά µε τον αποκλεισµό από το νέο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας Δήµων και Ανέργων από ολόκληρες περιφέρειες. τόµ. Κ', σ. 15452.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ασφάλισης, σχετικά α) µε το πιλοτικό
πρόγραµµα "εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα (ΕΚΕ)" και β)
µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. τόµ. ΙΓ', σ. 10053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη συµπερίληψη της Σάµου στην πιλοτική φάση εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης.
τόµ. ΙΕ', σ. 11781.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µη συµπερίληψη της Σάµου στην πιλοτική φάση εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης.
τόµ. ΙΕ', σ. 11781.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιολόγηση και τη συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη». τόµ. Η', σ. 5469.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 66/2015 Προεδρικό Διάταγµα: "Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών
και σύγκληση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 76/2015 Προεδρικό Διάταγµα: "Ορισµός νέας ηµέρας σύγκλησης της Βουλής σε Α' τακτική Σύνοδο". τόµ. Α', σ. 1, 3.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την
οποία γνωστοποιεί ότι µε το 62/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε από τη θέση του Πρωθυπουργού και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία
γνωστοποιεί το 63/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκε η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος στη θέση της Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27-28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 64/27-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης
Αλέξη Τσίπρα (26/1/2015). τόµ. Α', σ. 27-31.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 65/28-8-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Βασιλικής ΘάνουΧριστοφίλου. τόµ. Α', σ. 27, 31-32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστο-

ποιεί το 68/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου του Σπυρίδωνος από τη θέση της Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27, 32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 69/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκε στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27,
32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 72/21-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των µελών της Κυβέρνησης
Βασιλικής Θάνου. τόµ. Α', σ. 27, 32-34.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς την Πρόεδρο Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί το 73/23-9-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ.
Α', σ. 27, 34-36.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας Francois
Hollande απευθύνεται στο Σώµα. τόµ. Β', σ. 906 - 908.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή Προέδρου της Βουλής για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτική Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 2340.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 23-26, 37.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της ονοµαστικής µυστικής
ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για την
ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας εκλέγεται ο κ. Νικόλαος Βούτσης. τόµ. Α', σ. 37.
Εναρκτήριος οµιλία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικολάου Βούτση. τόµ. Α', σ. 37-40.
Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, εκ µέρους της Βουλής των Ελλήνων, στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Francois Hollande για το
ατύχηµα και τα θύµατα στη Νότια Γαλλία. τόµ. Β', σ. 905.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, στην απουσία των Υπουργών κατά τη διεξαγωγή του
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ζ', σ. 5017.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκης Οµήρου απευθύνεται στη
Βουλή των Ελλήνων. τόµ. Ζ', σ. 4718-4721.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, φέτα και ελιές Καλαµών. τόµ. ΙΕ', σ. 11255.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και δι-
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οικητικών διατάξεων των κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το
Παράρτηµα II της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε µε την
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση
του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση
της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων
που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τα προϊόντα καπνού,
καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4419, ΦΕΚ: 174 Α' /
20.09.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12944, τόµ. Κ', σ. 15183-15277.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη ολοκλήρωσης του διαγωνισµού που
ξεκίνησε από το 2007 για την προµήθεια νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ι', σ. 6671.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΟΞΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «καλλιέργεια κλίµατος έντασης και
τις µεθοδεύσεις του τουρκικού προξενείου στη Θράκη».
τόµ. ΙΒ', σ. 8451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Τουρκία
µέσω του προξενείου της Κοµοτηνής για την αγορά ακινήτων περιουσιών απελπισµένων Ελλήνων στη Θράκη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12868.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σαράντα δύο εργαζοµένων του εργοστασίου ανακύκλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης από την εταιρεία WASTE SOLUTIONS. τόµ. Ε', σ.
3519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου. τόµ. Η', σ. 5479.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Η',
σ. 5590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία
προσλήψεων στα Δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι', σ. 6780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη
νέα σχολική χρονιά. τόµ. ΙΕ', σ. 11806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον ανολοκλήρωτο έλεγχο για πλαστά πτυχία σε προσλήψεις του
Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΖ', σ. 12818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας
των νησιών των Φούρνων Ικαρίας. τόµ. ΙΖ', σ. 12827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή κριτηρίου εντοπιότητας στις προ-

σλήψεις προσωπικού από την εταιρεία "RAPORT Α.Ε.".
τόµ. ΙΖ', σ. 12944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΗ', σ. 13883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης πρόσληψης µόνιµων γιατρών πλήρους απασχόλησης στα Περιφερειακά Ιατρεία Ικαρίας. τόµ. ΚΑ', σ. 16051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Αρριανών
του Νοµού Ροδόπης. τόµ. ΚΑ', σ. 16313.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία του Υµηττού. τόµ. Β', σ. 1132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προστασία του Δάσους των Αγίων Θεοδώρων, στην τοπική κοινότητα Ραψάνης, δηµοτική ενότητα Κάτω Ολύµπου του Δήµου Τεµπών.
τόµ. Η', σ. 5470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απουσία της πολιτείας στα αναγκαία έργα για την προστασία του Υµηττού.
τόµ. Θ', σ. 5950.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προστασία των γεωτόπων. τόµ. ΙΕ', σ. 11007.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4346, ΦΕΚ:
152 A' / 20.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2231, 2279-2411.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή κ. Γ. Κουµουτσάκο, σχετικά µε την προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β', σ.
1119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ένωσης Κεντρώων κ. Β. Λεβέντη, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής για την ίδρυση νέων κέντρων υποδοχής προσφύγων τύπου «hotspot» στην ελληνική επικράτεια και ιδίως στη νήσο
Κω. τόµ. Ε', σ. 3509.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. (Επερωτώντες: Είκοσι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε', σ. 3530-3553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις ανεξόφλητες δαπάνες που αφορούν τη σίτιση προσφύγων
στους επαγγελµατίες της νήσου Χίου. τόµ. Ζ', σ. 4349.
Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου
της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η', σ. 5161, 5164,
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5242, 5257, 5277, 5296, 5299, 5300, 5301, 5306, 5311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων στο προσφυγικό ζήτηµα από την
Κυβέρνηση και τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από τη Σένγκεν. τόµ. Η', σ. 5689.
Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και την
εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η', σ. 5701,
5703, 5716, 5718, 5720, 5722, 5727, 5731, 5735, 5736,
5734, 5738, 5740, 5771, 5780, 5781, 5783, 5785, 5786,
τόµ. Θ', σ. 5838, 5839, 5841, 5842, 5844, 5845, 5846,
5847, 5848, 5851, 5854, 5857, 5859, 5926, 6326, 6336,
6340, 6341, 6348, 6356, 6357, 6359, 6360, 6361, 6362,
6364, 6367, 6375, 6378, 6380, 6382, 6385, 6388, 6391,
6397, 6402, 6407, 6410, 6413, 6414, 6415.
Αναφορά στους πρόσφυγες και τους µετανάστες που πνίγηκαν στο Αιγαίο και στους αγνοούµενους. τόµ. Θ', σ.
6153.
Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα. τόµ.
Θ', σ. 6594, 6595, 6596, 6597, 6605, 6606, 6608, 6610,
6611, 6612, 6613, 6615, 6619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη υγειονοµικού ελέγχου των µεταναστών και των προσφύγων που εισέρχονται στη χώρα µας.
τόµ. Ι', σ. 7113.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4375,
ΦΕΚ: 51 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 7423, τόµ. ΙΑ', σ.
7506-7631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το σχέδιο αντιµετώπισης των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων στην Ειδοµένη. τόµ. ΙΑ', σ. 7701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον κίνδυνο καθυστέρησης της υλοποίησης της συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό και
µεταναστευτικό, εξαιτίας χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών επί των διαφορών παροχής ασύλου και επικουρικής
διεθνούς προστασίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον έλεγχο των συνθηκών µετακίνησης των προσφύγων και των
µεταναστών από τη Χίο στη Λέρο. τόµ. ΙΒ', σ. 8533.
Συζσήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
ρόλο των ΜΚΟ για την αντιµετώπιση του προσφυγικού και
µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. ΙΒ', σ. 8536.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το Κέντρο Ανοιχτής Δοµής Φιλοξενίας Χέρσου. τόµ. ΙΒ', σ.
8538.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση του
προσφυγικού, τις καθυστερήσεις στην εκταµίευση ευρωπαϊ-

κών πόρων και τη µη εφαρµογή του νόµου για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας. τόµ. ΙΒ', σ. 8541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επείγουσα κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και µεταναστών που φιλοξενούνται στους Δήµους Καβάλας και
Παγγαίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8910.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την "ανεξέλεγκτη δράση των Αλληλέγγυων". τόµ. ΙΓ', σ. 9134.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων-µεταναστών στο Ελληνικό. τόµ. ΙΔ', σ. 10543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις συνθήκες φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. τόµ. ΙΕ', σ. 11242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους διπλά εγκλωβισµένους πρόσφυγες και
µετανάστες στα hotspots των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ',
σ. 11766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση προσφύγων και
µεταναστών εντός του αστικού ιστού του Δήµου Καβάλας,
στο στρατόπεδο Ασηµακοπούλου. τόµ. ΙΖ', σ. 12697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα κρούσµατα φυµατίωσης σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο. τόµ. ΙΖ', σ.
12876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εκπαίδευση των προσφύγων. τόµ. ΙΖ', σ.
12879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το περιστατικό
µε πρόσφυγες σε κρουαζιερόπλοιο στη Μυτιλήνη. τόµ. ΙΖ',
σ. 12939.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης Ρεθύµνου λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού. τόµ. Ζ', σ. 4321.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα - Ενίσχυση Κοινωνικής Προστασίας και
Ένταξης». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης (ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ) κ. Φώφη Γεννηµατά και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5490.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτατου µισθού, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και του 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 6755.
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: « Άµεσα µέτρα
για την προστασία των ανέργων». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7229.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Πάταξη της λαθροµετανάστευσης». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος
Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7101.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: « Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις Βουλευτικές Εκλογές του Απόδηµου Ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται στην αλλοδαπή». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ', σ. 7841.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ.
Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Δ', σ. 2109, τόµ. ΙΖ', σ. 1283312867.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ’, σ. 22412255, 2257-2266.
β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού της Βουλής οικονοµικού έτους 2016. τόµ. Δ’, σ.
2234-2255, 2267-2277 και
γ) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ζ' Ψηφίσµατος σχετικά µε τη µείωση της βουλευτικής αποζηµίωσης.
τόµ. Δ', σ. 2234-2256.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος κατέθεσε προς τον Πρόεδρο της Βουλής
των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2016. τόµ. Α', σ. 53-54.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, τον Κρατικό Προϋπολογισµό και την εισηγητική αυτού έκθεση του οικονοµικού έτους 2016, καθώς και τον τόµο για τις φορολογικές δαπάνες του 2016.
τόµ. Δ', σ. 2464.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4352, ΦΕΚ: 166 A' /
07.12.2015). τόµ. Δ', σ. 2464, τόµ. Ε', σ. 2751-2785,
2787-2815, 2867-2121, 2923-3009, 3011-3067, 30693219.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και Υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος 2016.
τόµ. Ε', σ. 3146-3218.

Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί του προϋπολογισµού των
δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2016 και επί του τακτικού προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών οικονοµικού έτους
2016. τόµ. Ε', σ. 3154.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και
των αποκεντρωµένων µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας του Νοµού Σάµου. τόµ. Ε', σ. 3250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το σχέδιο συγχώνευσης - κατάργησης µονάδων
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. τόµ. ΙΒ', σ. 8447.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα µε την τροποποίηση της
Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε µε το
ν.4345/2015 (Α'148), στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για την κλιµατική αλλαγή που έχει κυρωθεί µε το
ν.3017/2002 (Α'117)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4417, ΦΕΚ: 171 Α' / 14.09.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. Κ', σ. 15135-15137.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση εξέτασης και αναγνώρισης της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων σπουδών από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων. τόµ. ΙΕ', σ. 11067.
ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη είσπραξη του ΕΝΦΙΑ από τον σύνδικο της πτωχεύσεως αναφορικά µε τα ακίνητα της υπό εποπτείας διαχείρισής του. τόµ. Ι', σ. 6681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη µέριµνας για τη ζηµιά που
υπέστησαν οι προµηθευτές αγρότες-παραγωγοί από την
πτώχευση της εταιρείας «Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ', σ.
13855.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για
το πυρηνικό πρόγραµµα της Τουρκίας. τόµ. Ζ', σ. 4704.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά
της 17ης Ιουλίου στη Δηµοτική Ενότητα Βοιών του Δήµου
Μονεµβασίας. τόµ. Β', σ. 771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποδέσµευση κονδυλίων για την πρόληψη
των πυρκαγιών. τόµ. ΙΘ', σ. 14593.
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ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά
της 17ης Ιουλίου στη Δηµοτική Ενότητα Βοιών του Δήµου
Μονεµβασίας. τόµ. Β', σ. 771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα µέτρα αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε 21-4-2016 στις
περιοχές Ανατολή και Μύρτο του Δήµου Ιεράπετρας Ε.Π.
Λασιθίου Κρήτης. τόµ. ΙΓ', σ. 9930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση
των πληγέντων στο Δήµο Ιεράπετρας από την καταστροφική πυρκαγιά και την κήρυξη της περιοχής ως πυρόπληκτης.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 11812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών
και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις 1906-2016 στη Ρόδο. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12660.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την προετοιµασία για
την αντιµετώπιση των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές.
τόµ. ΙΓ', σ. 9948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
προγραµµατισµό του Υπουργείου για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΔ', σ. 10591.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µεταφορά του Παραρτήµατος Βιλίων Πυροσβεστικής Ακαδηµίας εκτός Αττικής. τόµ. Ι', σ. 7436.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A' /
24.12.2015). τόµ. Ε', σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. τόµ. Ι', σ. 6924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µονιµοποίηση πυροσβεστών πενταετίας στα πλαίσια της οµογενοποίησης, την παροχή των δικαιούµενων επιδοµάτων
και τη χορήγηση αδειών µητρότητας. τόµ. Ι', σ. 7438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον
προγραµµατισµό του Υπουργείου για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΔ', σ. 10591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον ανολοκλήρωτο έλεγχο για πλαστά πτυχία σε προσλήψεις του
Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΖ', σ. 12818.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την απορρόφηση των επιλαχόντων συµβασιούχων πυροσβεστών
πενταετούς υποχρέωσης. τόµ. ΙΖ', σ. 12820.
Ρ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A' /
24.12.2015). τόµ. Ε', σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12815, τόµ.
ΙΗ', σ. 13619-13685.
ΡΟΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη φοίτηση
στις βαθµίδες εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά. τόµ. ΙΕ', σ.
11247.
ΡΥΖΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους όρους επιλεξιµότητας των δικαιούχων της συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Η', σ. 5468.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την έλλειψη µέτρων
για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση. τόµ.
Ι', σ. 6682.
ΡΩΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους περιορισµούς στην έκδοση τουριστικής βίζας από Ρωσία. τόµ. ΙΓ', σ. 9209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καθυστέρηση αίτησης βίζας στη Ρωσία. τόµ. ΙΓ', σ. 9704.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την
προµήθεια Αµυντικού Υλικού». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4358, ΦΕΚ: 4 A' / 20.01.2016). τόµ.
ΣΤ', σ. 3817, τόµ. Ζ', σ. 4356-4357.
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Σ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου
Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4418, ΦΕΚ: 172 Α' / 14.09.2016). τόµ.
ΙΗ', σ. 13819, τόµ. Κ', σ. 15155-15160.
ΣΕΙΣΜΟΙ
Αναφορά στο σεισµό στη Λευκάδα. τόµ. Δ', σ. 2213,
2227.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στη Λευκάδα.
τόµ. Δ', σ. 2613.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το πολλαπλό κόστος για την οικονοµία από τον αποκλεισµό της σιδηροδροµικής γραµµής της Ειδοµένης. τόµ. ΙΒ', σ. 8896.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14-12-2012)
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4408, ΦΕΚ: 135 A' / 27.07.2016). τόµ. ΙΖ', σ.
13029, 13255-13300.
ΣΚΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την «ασυνειδησία των χειριστών σκαφών γρι-γρι και µε τα εγκαταλελειµµένα αλιευτικά σκάφη, που προκαλούν προβλήµατα στη
διώρυγα της Νέας Ποτίδαιας». τόµ. Κ', σ. 15172.
ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις παράνοµες
ναυλώσεις σκαφών. τόµ. ΙΓ', σ. 9941.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας µας στους Σκοπιανούς. τόµ. ΙΒ', σ. 8453.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά α) µε την αναγνώριση των
σκοπιανών διαβατηρίων που φέρουν το όνοµα "Μακεδονία" και β) µε τη θωράκιση διαβατηρίων µε την ένδειξη
"Μακεδονία". τόµ. ΚΑ', σ. 16303.
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και

του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλο-
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φορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΣΠΟΓΓΩΔΗΣ ΕΓΓΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την τήρηση των
κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα αιγοπρόβατα. τόµ.
ΙΕ', σ. 11024.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εξασφάλιση της υποχρεωτικής αµοιβής της πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών των ΙΕΚ και την κατοχύρωση των εργασιακών
και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων. τόµ. Δ', σ. 2623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις διαγραφές σπουδαστών δηµόσιων ΙΕΚ από
τα µητρώα του ΟΑΕΔ. τόµ. ΙΖ', σ. 12805.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
Σταθµού Μετωπικών Διοδίων επί του αυτοκινητόδροµου
Σχηµαταρίου-Χαλκίδας. τόµ. Δ', σ. 2206.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο
καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4414, ΦΕΚ: 149 Α' / 09.08.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. ΙΘ', σ. 14427-14537.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθµών, καθώς και
των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠµεΑ). τόµ. Ι', σ. 7110.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς.
τόµ. ΙΕ', σ. 11763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από τους παιδικούς σταθµούς
της χώρας. τόµ. Κ', σ. 15397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση όλων των παιδιών στους
παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΚΑ', σ. 16310.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). τόµ. Η', σ. 5582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την «προνοµιακή προβολή συγκεκριµένων Βουλευτών και δηµοσιογράφων από τα ιδιωτικά και
κρατικά κανάλια». τόµ. ΙΕ', σ. 11610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη σύµβαση του
Ελληνικού Δηµοσίου µε τη DIGEA. τόµ. ΙΘ', σ. 14644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την "κλοπή" της εικόνας της ΕΡΤ από
τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ κατά τη µετάδοση της λειτουργίας του Δεκαπενταύγουστου από την Παναγία της Τήνου.
τόµ. ΙΘ', σ. 14645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάληψη της αποκοµιδής των ηλεκτρονικών συσκευών από τον όµιλο του "ΣΚΑΪ". τόµ. Κ', σ.
15045.
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνω-
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σης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4338, ΦΕΚ: 131 A' /
23.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, 607-643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτης δραστηριότητας ελληνικών στοιχηµατικών διαδικτυακών εταιρειών. τόµ. ΙΖ', σ. 12928.

Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού για
τις άγονες αεροπορικές γραµµές. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Ι. Πλακιωτάκης, Κ. Αχ.
Καραµανλής, Εµ. Κόνσολας, Ι. Βρούτσης, Χ. Αθανασίου,
Π. Μηταράκη, Α. Καββαδάς και Χ. Μπουκώρος). τόµ. ΙΓ',
σ. 9955.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Κορέας για την Αµοιβαία Προστασία
Διαβαθµισµένων Στρατιωτικών Πληροφοριών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4377, ΦΕΚ: 54 Α' /
05.04.2016). τόµ. Ι', σ. 6774, 7174-7183, 7190.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4397, ΦΕΚ: 115 A' / 13.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560,
10716-10764, 10788.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρρά και Α. Παφίλη. τόµ. Α', σ. 142, 143.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά, Ι. Τσιρώνη και Αν. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα). τόµ. Α', σ. 192, 193.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Μπαλαούρα. τόµ. Α', σ. 421.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Φάµελλου. τόµ. Β', σ. 837, 944.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη, Π. Καµµένου, Ε. Αυγενάκη και Σ. Φαµέλλου.
τόµ. Β', σ. 969, 970, 971.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ.
Β', σ. 1108.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Ε. Αποστόλου. τόµ. Β', σ. 1151.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ.
1156, 1157.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Π. Σκουρλέτη. τόµ. Β', σ. 1295.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Γ. Λαζαρίδη. τόµ. Γ', σ. 1397.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Α. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Γ', σ. 1646, 1647, 1648.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Παναγιώταρου, Γ. Κουµουτσάκου και Α. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα). τόµ. Γ', σ. 1646, 1648.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Γρέγου. τόµ. Γ', σ. 1665.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου, Γ. Χουλιαράκη και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2112.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Ε. Τσακαλώτου. τόµ. Δ', σ. 2298.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Δηµήτρη Κρεµαστινού (Προεδρεύων).
τόµ. Δ', σ. 2301.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά και Ν. Καραθανασόπουλου. τόµ. Δ', σ. 2335,
2336.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Συντυχάκη, Ι. Μπαλάφα και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2454.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Μίχου και Γ. Καρασµάνη. τόµ. Δ', σ. 2677-2678.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Αραµπατζή και Σ. Φάµελλου. τόµ. Δ', σ. 2681.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε. Αποστόλου. τόµ. Ε', σ. 2720.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Φ. Αραµπατζή. τόµ. Ε', σ. 2725, 2726.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Ρύθµιση θεµάτων
µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4361,
ΦΕΚ: 10 A' / 01.02.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 4247, τόµ. Η', σ.
5151-5180, 5181-5218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 236 του
Ν.4389/2016 για την αναστολή των µισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
για τη διετία 2017-2018. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12663.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποκατάσταση των αποδοχών
και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.
τόµ. Δ', σ. 2481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την υλοποίηση της απόφασης
2194/2014 του Σ.τ.Ε. για την αποκατάσταση των αποδοχών
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η', σ. 5146.
ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών
για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων και άλλα θέµατα, αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 12703.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εξυγίανση
των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ. 4343.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση
των άγονων αεροπορικών γραµµών. τόµ. Η', σ. 5587.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Μπγιάλα. τόµ. Ε', σ. 2885.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βαρβιτσιώτη. τόµ. Ε', σ. 2894.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Π. Πολάκη. τόµ. Ε', σ. 2908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ι. Τσιρώνη. τόµ. Ε', σ. 2962.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου και Χ. Μπουκώρου. τόµ. Ε', σ. 2979.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Μάρδα. τόµ. Ε', σ. 3052.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Μάρδα και Ε. Βενιζέλου. τόµ. Ε', σ. 3056.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Φλαµπουράρη, Μ. Σαλµά και Α. Χριστοδουλοπούλου
(Προεδρεύουσα). τόµ. Ε', σ. 3079, 3080.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. Ε', σ. 3104, 3105, 3109, 3110, 3111.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Π. Καµµένου. τόµ. Ε', σ. 3122, 3123,
3124.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Π. Καµµένου. τόµ. Ε', σ. 3125.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ε. Αυλωνίτου. τόµ. Ζ', σ. 4319.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Α. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Ζ', σ. 4951, 4957, 4958.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Βρούτση και Γ. Κατρούγκαλου. τόµ. Ζ', σ. 5043, 5044.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κατρούγκαλου. τόµ. Ζ', σ. 5051.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Σ. Φάµελλου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 5065, 5066.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Παππά, Α. Λοβέρδου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ. 5247, 5248.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ν.
Κεραµέως. τόµ. Η', σ. 5273, 5274.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Μπαλαούρα και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Η', σ. 5289, 5290.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Δένδια και Α. Χριστοδουλοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Η', σ. 5317.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Σταθάκη. τόµ. Η', σ. 5318.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Λεβέντη. τόµ. Η', σ. 5606, 5778.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τζαβάρα, Α. Παφίλη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων).
τόµ. Η', σ. 5707.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κουµουτσάκου. τόµ. Η', σ. 5781, 5782.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
5844.
Συζήτηση προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Λ.
Γρηγοράκου και Π. Πολάκη. τόµ. Θ', σ. 5898, 5899.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κωνσταντινέα και Λ. Γρηγοράκου. τόµ. Θ', σ. 5899,
5900.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζελέπη και Μ. Μπόλαρη. τόµ. Θ', σ. 5935.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Θ.
Φωτίου. τόµ. Θ', σ. 6043.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Πολάκη. τόµ. Θ', σ. 6101, 6102.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Σ.
Βούλτεψη. τόµ. Θ', σ. 6117, 6118.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Καραγιαννίδη. τόµ. Θ', σ. 6139.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη, Π. Σκουρλέτη και Ν. Βούτση). τόµ. Θ', σ. 6390,
6391.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Γεωργιάδη, Ν. Ηγουµενίδη και Ν. Βούτση. τόµ. Θ', σ.
6398, 6399.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Χ. Μαντά. τόµ. Θ', σ. 6620, 6621.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μπαλτά και Α. Θεοχαρόπουλου. τόµ. Ι', σ. 6814, 6815.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Θ. Φωτίου και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7112, 7113.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κουµουτσάκου. τόµ. Ι', σ. 7150.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αθανασίου και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ.
7150, 7151.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Π. Καµµένου. τόµ. Ι', σ. 7151, 7152.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Π. Καµµένου. τόµ. Ι', σ. 7183.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Φάµελλου και Ι. Φωτήλα. τόµ. ΙΑ', σ. 7516, 7517.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Βάκη και Θ. Μπακογιάννη. τόµ. ΙΑ', σ. 7537.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Συντυχάκη, Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
7730.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
7884.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Καρασµάνη. τόµ. ΙΒ', σ. 8941.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Αµυρά και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ. ΙΒ', σ.
8958.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Γαβρόγλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9299.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. ΙΓ', σ. 9396, 9397, 9412, 9413.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. ΙΓ', σ. 9412.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Καραθανασόπουλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9412.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Θ. Θεοχάρη και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ.
9413, 9414.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Τσακαλώτου. τόµ. ΙΓ', σ. 9413, 9414.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9459, 9460,
9461, 9462.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Κατρούγκαλου. τόµ. ΙΓ', σ. 9459.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Πολάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9460, 9461.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Μανιάτη. τόµ. ΙΓ', σ. 9494.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Π. Σκουρλέτη. τόµ. ΙΓ', σ. 9519.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Ηγουµενίδη και Σ. Θεοδωράκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9540.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Θ.
Μπακογιάννη. τόµ. ΙΔ', σ. 10285.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ν. Παρασκευόπουλου. τόµ. ΙΔ', σ. 10610,
10611.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κουτσούκου και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΔ', σ. 10736,
10737.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΔ', σ. 10738.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ε. Τσακαλώτου. τόµ. ΙΔ', σ. 10742,
10743, 10744, 10745.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Α.
Ασηµακοπούλου. τόµ. ΙΕ', σ. 11238, 11239.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Παπαθεοδώρου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11853.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Θ. Θεοχάρη. τόµ. ΙΖ', σ. 13038,
13039.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Φωτήλα. τόµ. ΙΖ', σ. 13103.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Φ. Γεννηµατά και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΖ', σ. 12234, 12235.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΖ', σ. 13169.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Δένδια. τόµ. ΙΖ', σ. 13206.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Βούτση και Κ. Μητσοτάκη. τόµ. ΙΖ', σ. 13228, 13229.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Π. Σκουρλέτη. τόµ. ΙΖ', σ. 13355.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ιγγλέζη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ. 13361, 13362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π Σκουρλέτη. τόµ. ΙΖ', σ. 13361, 13362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Θεοχαρόπουλου και Π. Σκουρλέτη. τόµ. ΙΖ', σ. 13363.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΖ', σ. 13454.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ε. Τσακαλώτου. τόµ. ΙΖ', σ. 13478,
13479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βορίδη. τόµ. ΙΖ', σ. 13478, 13479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρρά, Γ. Τσόγκα και Γ. Βαρεµένου (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΗ', σ. 14297.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Σπίρτζη και Ι. Βρούτση. τόµ. ΙΗ', σ. 14309.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ν. Σαντορινιού. τόµ. ΙΗ', σ. 14311.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Γ. Αµυρά και Θ. Τζάκρη. τόµ. ΙΗ', σ. 14315.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Ζεϊµπέκ, Ι. Λαγού και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΘ', σ. 14411.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χαρακόπουλου και Θ. Πελεγρίνη. τόµ. ΙΘ', σ. 14681.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ.
14955.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Β. Λεβέντη. τόµ. ΙΘ', σ. 14960, 14961.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Γεωργαντά, Χ. Βερναρδάκη και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. Κ', σ. 15346.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Τσιρώνη. τόµ. ΚΑ', σ. 15740.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΚΑ', σ. 15750.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Τζελέπη. τόµ. ΚΑ', σ. 16018.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Μηταράκη. τόµ. ΚΑ', σ. 16047, 16390.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζελέπη, Γ. Κατρούγκαλου και Δ. Κρεµαστινού (Προεδρεύων). τόµ. ΚΑ', σ. 15151.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Μανιάτη και Ι. Βρούτση. τόµ. ΚΑ', σ. 16110, 16111.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Χ. Σπίρτζη. τόµ. ΚΑ', σ. 16118, 16119,
16120, 16121.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. ΚΑ', σ. 16127.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Πελεγρίνη και Σ. Θεοδωράκη. τόµ. ΚΑ', σ. 16230,
16231.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Σταϊκούρα και Π. Καµµένου. τόµ. ΚΑ', σ. 16233, 16234.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Πολάκη και Β. Κεγκέρογλου. τόµ. ΚΑ', σ. 16333,
16335, 16336.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Π.
Χριστοφιλοπούλου. τόµ. ΚΑ', σ. 16336.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Κόνσολα. τόµ. ΚΑ', σ. 16388, 16390, 16391.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι', σ. 7119-7171.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, εκ µέρους της Βουλής των Ελλήνων, στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Francois Hollande για το
ατύχηµα και τα θύµατα στη Νότια Γαλλία. τόµ. Β', σ. 905.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του τραγικού αεροπορικού δυστυχήµατος του ρωσικού αεροσκάφους στο
όρος Σινά. τόµ. Β', σ. 1168, 1171.
Αναφορά στη συντριβή του ελικοπτέρου του Πολεµικού
Ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά για
την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου.
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τόµ. Θ', σ. 5839, 5843, 5857, 5840, 5917, 5920.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Γεράσιµου Αρσένη. τόµ. ΙΒ', σ. 8964.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου. τόµ. ΙΔ', σ. 10747.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα της τροµοκρατικής
επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας και καταδίκη αυτής. τόµ.
ΙΖ', σ. 12883, 12923, 12924, 12925, 12926, 12935,
12936.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου µε προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωµένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το άνω Υπουργείο. τόµ. ΙΖ', σ.
12813.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης
και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4404, ΦΕΚ: 126 Α' / 08.07.2016). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11888,
12177-12293.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4412, ΦΕΚ: 147 A' / 08.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 13217, τόµ.
ΙΗ', σ. 13893-13968.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη σύµβαση του
Ελληνικού Δηµοσίου µε τη DIGEA. τόµ. ΙΘ', σ. 14644.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε «την προσπάθεια επιβολής απαράδεκτων όρων
σε ατοµικές συµβάσεις εργασίας και επιβολής τους στους
εργαζοµένους µε την απειλή της απόλυσης». τόµ. ΙΒ', σ.
8426.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου µε προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωµένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το άνω Υπουργείο. τόµ. ΙΖ', σ.
12813.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4412, ΦΕΚ: 147 A' / 08.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 13217, τόµ.
ΙΗ', σ. 13893-13968.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης
(ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4413, ΦΕΚ: 148 Α' /
08.08.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 13217, τόµ. ΙΗ', σ. 14267-14324,
τόµ. ΙΘ', σ. 14328.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτατου µισθού, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και του 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 6755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναφορά της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ηθοποιών. τόµ. ΙΗ', σ. 13861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους εργαζοµένους στα ξενοδοχεία της χώρας.
τόµ. ΙΗ', σ. 13863.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των συµβασιούχων εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς καθαριότητας των ΟΤΑ από
φορολογικές υποχρεώσεις που προσιδιάζουν σε επιτηδευµατίες. τόµ. Ι', σ. 7056.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την απορρόφηση των επιλαχόντων συµβασιούχων πυροσβεστών
πενταετούς υποχρέωσης. τόµ. ΙΖ', σ. 12820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµής των συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΗ', σ. 13850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων για τους συµβασιούχους στην Υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ', σ.
15282.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΑΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση εξέτασης και αναγνώρισης της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων σπουδών από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων. τόµ. ΙΕ', σ. 11067.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραµονή του κ. Κιµ Γκλεν ως
συµβούλου της Κυβέρνησης. τόµ. Ι', σ. 7101.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ Schengen
Αναφορά στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη
Σένγκεν. τόµ. Ε', σ. 2926, 2931, 2946, 2947, 2948, 2949,
2950, 2983, 3001, 3003, 3009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επανεξέταση του καθεστώτος της
συνθήκης Σένγκεν. τόµ. Ε', σ. 3504.
Αναφορά στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου
της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η', σ. 5161, 5164,
5186, 5196, 5199, 5201, 5203, 5215, 5242, 5257, 5277,
5296, 5299, 5300, 5301, 5306, 5311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας µας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ.
Η', σ. 5687.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων στο προσφυγικό ζήτηµα από την
Κυβέρνηση και τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από τη Σένγκεν. τόµ. Η', σ. 5689.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4425, ΦΕΚ: 185
A' / 30.09.2016). τόµ. ΚΑ', σ. 16077, 16083-16195.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον κίνδυνο καθυστέρησης της υλοποίησης της συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό και

µεταναστευτικό, εξαιτίας χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών επί των διαφορών παροχής ασύλου και επικουρικής
διεθνούς προστασίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7706.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4356, ΦΕΚ: 181 A' /
24.12.2015). τόµ. Ε', σ. 3507, τόµ. ΣΤ', σ. 4182-4294.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατάργηση
των αναγκαστικών συνεταιρισµών στον Νοµό Χίου. τόµ.
ΙΑ', σ. 7723.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης
του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4384, ΦΕΚ: 78 A' /
26.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ. 7728, τόµ. ΙΒ', σ. 8809-8851,
8913-8992.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά τον ΕΝΦΙΑ οικοδοµικών συνεταιρισµών.
τόµ. Ι', σ. 6935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον συνεταιρισµό βουλευτών σε περιοχή "φιλέτο" µε χαριστικούς όρους και προκλητικά ευνοϊκή
µεταχείριση. τόµ. ΙΑ', σ. 7734.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4342, ΦΕΚ:
143 Α' / 09.11.2015). τόµ. Β', σ. 1120, 1275-1330, τόµ. Γ',
σ. 1371-1726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποκατάσταση των αποδοχών
και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.
τόµ. Δ', σ. 2481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις συντάξεις του ΟΓΑ. τόµ. Δ', σ. 2488.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
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2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επίθεση σε συνταξιούχους διαδηλωτές µε χηµικά και ξυλοδαρµούς στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ. 4489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διακοπή της δηµοσιοποίησης των στοιχείων
του συστήµατος ΗΛΙΟΣ. τόµ. Η', σ. 5635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση διπλών και τριπλών συντάξεων
που χορηγούνται σε Βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Θ', σ. 6528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων
του ΙΚΑ. τόµ. Ι', σ. 6663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις αναλογιστικές µελέτες για τις εφάπαξ παροχές. τόµ. Ι', σ. 6750.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτατου µισθού, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και του 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του).
(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 6755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών
ιδρυµάτων που αφορούν σε λογαριασµούς µισθοδοσίας ή
συντάξεως. τόµ. ΙΒ', σ. 8902.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4387, ΦΕΚ: 85 A' / 12.05.2016).
τόµ. ΙΒ', σ. 9078, τόµ. ΙΓ', σ. 9361-9462, 9463-9602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων χηρείας, ύστερα από τη θεσµοθέτηση ορίου ηλικίας για αυτές, µετά την ψήφιση του τελευταίου πολυνοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό.
τόµ. ΙΔ', σ. 10695.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις επιπτώσεις στους αγρότες συνταξιούχους από
τον νέο ασφαλιστικό νόµο 4387/2016. τόµ. ΙΕ', σ. 11549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το ενδεχόµενο περικοπής του 60% της σύνταξης
των αγροτών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ακύρωση των διατάξεων που καταργούν το
ΕΚΑΣ και επιφέρουν απώλειες στο εισόδηµα χιλιάδων συνταξιούχων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. τόµ. ΙΖ', σ. 12947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την περικοπή συντάξεων κατά 60% για όσους
νέους συνταξιούχους αγρότες ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα µετά τη συνταξιοδότησή τους. τόµ. Κ', σ. 15046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων. τόµ.
Κ', σ. 15401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την προστασία από την κατάσχεση των αναδροµικά καταβαλλόµενων συντάξεων. τόµ. Κ', σ. 15449.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δραστική περικοπή των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων των ΑΜΕΑ. τόµ. Κ', σ. 15461.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4337, ΦΕΚ: 129 Α' / 17.10.2015). τόµ. Α', σ.
293, 299-379, 381-540.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων χηρείας, ύστερα από τη θεσµοθέτηση ορίου ηλικίας για αυτές, µετά την ψήφιση του τελευταίου πολυνοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό.
τόµ. ΙΔ', σ. 10695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις µειώσεις των επικουρικών συντάξεων. τόµ.
Κ', σ. 15401.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση διπλών και τριπλών συντάξεων
που χορηγούνται σε Βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Θ', σ. 6528.
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ΣΥΣΤΗΜΑ "ΗΛΙΟΣ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διακοπή της δηµοσιοποίησης των στοιχείων
του συστήµατος ΗΛΙΟΣ. τόµ. Η', σ. 5635.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονο-

µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία του Δήµου Σαρωνικού. τόµ. ΣΤ', σ. 4114.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα σχολεία της ανατολικής Αττικής.
τόµ. Ζ', σ. 4379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης
και της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας.
τόµ. Η', σ. 5629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολικών
µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστών/καθαριστριών που απασχολούνται στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Ι', σ. 6763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού Σχολείου του Μονάχου. τόµ. Ι', σ. 6939.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εσφαλµένη µοριοδότηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας. τόµ. Η', σ. 5686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. τόµ. ΙΕ', σ.
11071.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Γ',
σ. 1359.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν σε όλες τις δοµές
της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Γ', σ. 1361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής στο Νοµό Λάρισας. τόµ. Η',
σ. 5590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση και
λειτουργία Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου στην Αργολίδα. τόµ. Θ', σ. 5944.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
παράλληλης στήριξης στην Ειδική Αγωγή των παιδιών µε
αυτισµό. τόµ. ΚΑ', σ. 15966.
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης). τόµ. ΣΤ', σ. 3596-3621.
ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την αναβάθµιση
της ναυτικής εκπαίδευσης. τόµ. Δ', σ. 2467.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας, σχετικά µε την παραµονή
του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και τη συµπερίληψη του στο Μηχανογραφικό
Δελτίο των Εισαγωγικών Εξετάσεων στα ΑΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017. τόµ. Η', σ. 5568.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάλυση ή
µεταφορά των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Αγρινίου
στην Πάτρα διαµέσου της µετακίνησης µελών ΔΕΠ. τόµ.
Θ', σ. 6500.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιστροφή
του Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών από τη Θεσσαλονίκη
στη Φλώρινα. τόµ. ΙΕ', σ. 11365.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την µετατροπή
της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Επιδαύρου
σε Δηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)
ενηλίκων. τόµ. ΙΖ', σ. 12941.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε "την παρέµβαση της εργοδοσίας στη λειτουργία
του Σωµατείου των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ". τόµ. ΣΤ', σ. 3594.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4443, ΦΕΚ: 232 Α' / 09.12.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12815, τόµ.
ΙΗ', σ. 13619-13685.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναδροµική κατάργηση ευνοϊκής ρύθµισης

για τους νέους ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ). τόµ. Δ', σ. 2617.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών καυσίµων (ΤΕΑΠΥΚ). τόµ. Ι', σ. 6947.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων (ΤΕΑΠΥΚ). τόµ. Ι', σ. 6947.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΙΠΕΔ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4338, ΦΕΚ: 131 A' /
23.10.2015). τόµ. Α', σ. 599, 607-643.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων. τόµ. Ι', σ. 6754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας των πόρων που εισπράττει το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σε σχέση µε την υποχρέωση υλοποίησης έργων συντήρησης και ανάδειξης του µνηµείου. τόµ.
ΙΑ', σ. 7697.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης
Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4370,
ΦΕΚ: 37 A' / 07.03.2016). τόµ. Θ', σ. 6002, 6577-6626.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ.Π.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Η', σ. 5694.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Τ.Π.Δ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής του εφάπαξ
βοηθήµατος από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). τόµ. ΙΔ', σ. 10692.
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4346, ΦΕΚ:
152 A' / 20.11.2015). τόµ. Δ', σ. 2231, 2279-2411.
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ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις καθυστερήσεις
στην απόδοση του ειδικού τέλους παραγωγής αιολικών
σταθµών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των ορεινών κοινοτήτων της Αργολίδας. τόµ. Ε', σ. 3256.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τελών κυκλοφορίας
και την οικονοµική επιβάρυνση των φορολογουµένων της
χώρας. τόµ. Δ', σ. 2638.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε χωριά κάτω
από πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Κ', σ. 15043.
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου:.4385, ΦΕΚ: 79 A' / 27.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7885, τόµ. ΙΒ', σ. 9077-9079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναβάθµιση του Τελωνείου Κήπων
και την εκµετάλλευση προοπτικών των σηµείων εισόδου-εξόδου στον Έβρο. τόµ. ΙΗ', σ. 13857.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναβάθµιση του Τελωνείου Κήπων
και την εκµετάλλευση προοπτικών των σηµείων εισόδου-εξόδου στον Έβρο. τόµ. ΙΗ', σ. 13857.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εξόφληση παράδοσης της παραγωγής προς
τους τευτλοπαραγωγούς της χώρας. τόµ. Ζ', σ. 4493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την εξόφληση των τευτλοπαραγωγών και τη λήψη µέτρων επιβίωσης
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Ι', σ. 6782.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από την
πρόσκληση του Υπουργείου για συµµετοχή στο σεµινάριο
µε τίτλο: «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση
και εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη». τόµ. Δ', σ. 2081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα
του Παραρτήµατος Άµφισσας. τόµ. Δ', σ. 2208.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3524.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Ηπείρου από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και εξοπλισµού. τόµ. ΙΒ', σ. 9027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάθεση υπέρ του Τµήµατος Οινολογίας και Τροφίµων Δράµας των
αναγκαίων πέντε πιστώσεων προς πρόσληψη απαιτούµενου
ελάχιστου αριθµού µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού,
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του Τµήµατος. τόµ. ΙΓ', σ. 9903.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υποστελέχωση του Τ.Ε.Ι. Κιλκίς. τόµ. Κ', σ. 15413.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
των τηλεοπτικών αδειών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 12657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο του "πόθεν έσχες" των υπερθεµατιστών. τόµ. ΚΑ', σ. 16043, 16044.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη διαφαινόµενη πάροδο της προθεσµίας πλήρωσης των µελών των Δ.Σ. των Ανεξάρτητων Αρχών (του ν.4339/ΦΕΚ 133Α/29.10.2015 "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης...")". τόµ. Ζ', σ. 4315.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την παραµετροποίηση
των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελµα αγρότες και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών.
τόµ. Θ', σ. 6573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στις τιµές
αγαθών και υπηρεσιών από τη σχεδιαζόµενη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ιδιαίτερα του ειδικού φόρου
πετρελαίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7699.
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ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την απόφαση του
Υπουργείου στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος του ελληνικού
ελαιόλαδου. τόµ. Δ', σ. 2620.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/07.04.2014 µε τίτλο « Άρση
εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις
διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά σε ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του άρθρου 1 του νόµου
2557/1997. τόµ. Θ', σ. 5900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάγκη επαναθέσπισης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8525.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. ΙΒ', σ. 8436.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδυναµία
αποφοίτησης των φοιτητών ειδίκευσης «Τάε Κβο Ντο» από
τα ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών,
λόγω έλλειψης διδασκόντων της συγκεκριµένης ειδικότητας. τόµ. Ζ', σ. 4317.
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΞΟΝΙΚΟΙ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του υπολογιστικού τοµογράφου
(PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. τόµ. Θ', σ. 5896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου στο Νοσοκοµείο Άρτας. τόµ. ΙΕ', σ. 11555.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την ολοκλήρωση των ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα "Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα του Τουρισµού στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 20072013". τόµ. ΣΤ', σ. 4126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των αιγιαλών. τόµ. Ι', σ.
6755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους περιορισµούς στην έκδοση τουριστικής βίζας από Ρωσία. τόµ. ΙΓ', σ. 9209.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ του Υπουργείου
Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4418, ΦΕΚ: 172 Α' / 14.09.2016). τόµ.
ΙΗ', σ. 13819, τόµ. Κ', σ. 15155-15160.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4421, ΦΕΚ: 179 Α' / 26.09.2016). τόµ.
Κ', σ. 15183, 15326-15329.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδράνεια για την αντιµετώπιση των
«γκρίζων µισθώσεων» στις µισθώσεις ιδιωτικών χώρων ως
τουριστικών καταλυµάτων. τόµ. Κ', σ. 15444.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις ενέργειες
για την τόνωση του τουρισµού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις παράνοµες
ναυλώσεις σκαφών. τόµ. ΙΓ', σ. 9941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή τέλους διανυκτέρευσης σε
ενοικιαζόµενα δωµάτια και ξενοδοχεία. τόµ. ΙΓ', σ. 10047.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για
το πυρηνικό πρόγραµµα της Τουρκίας. τόµ. Ζ', σ. 4704.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4963.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου:.4385, ΦΕΚ: 79 A' / 27.04.2016). τόµ. ΙΑ', σ.
7885, τόµ. ΙΒ', σ. 9077-9079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη ίδρυση γραφείων τουρκικού οργανισµού στην Ελλάδα. τόµ. ΙΒ', σ. 8451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την «καλλιέργεια κλίµατος έντασης και
τις µεθοδεύσεις του τουρκικού προξενείου στη Θράκη».
τόµ. ΙΒ', σ. 8451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Τουρκία
µέσω του προξενείου της Κοµοτηνής για την αγορά ακινήτων περιουσιών απελπισµένων Ελλήνων στη Θράκη. τόµ.
ΙΖ', σ. 12868.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. (Επερωτώντες: Πενήντα επτά Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΚΑ', σ. 16371-16402.
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ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το πολλαπλό κόστος για την οικονοµία από τον αποκλεισµό της σιδηροδροµικής γραµµής της Ειδοµένης. τόµ. ΙΒ', σ. 8896.
ΤΡΑΜ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις των έργων για το τραµ στον Πειραιά. τόµ. Δ', σ. 2191.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4340, ΦΕΚ: 134 A' / 01.11.2015).
τόµ. Β', σ. 1126, 1135-1195.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας"» (Α'66) γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 "Τραπεζική
αργία βραχείας διάρκειας" (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε
την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών
κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών
και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και της παράτασης
της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ) της από
18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015
και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από
28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015
Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες
ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ)» (Α' 90), στ) της από 17
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών
από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν.
2292/1995 "Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις (Α' 100)"», η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου
µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου» Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' 102)», ι) της από 10 Σε-

πτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων (Α' 108)», ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 119)» και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
Κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α'127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αποπληρωµή δανείων από την ΑΤΕ µέσω «balloon
payment». τόµ. Γ', σ. 1358.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ.
Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Δ', σ. 2109, τόµ. ΙΖ', σ. 1283312867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη εναρµόνισης όλων των
τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και των ιδιωτικών εταιρειών
πώλησης των POS µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αναφορικά µε τις τιµές πώλησης αλλά και επιβάρυνσης των συναλλασσόµενων κατά την επιβολή της προµήθειας. τόµ. Ζ', σ.
4392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ζ', σ. 4491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσίευµα αναφορικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού. τόµ. Η', σ. 5685.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές
χρεώσεις των Τραπεζών σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση
χρεωστικών-πιστωτικών καρτών. τόµ. Θ', σ. 5901.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. (Επερωτώντες: Εβδοµήντα τέσσερις Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ', σ. 6249-6271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη συµβολή του
Υπουργείου στη βελτίωση του τραπεζικού προϊόντος µε την
επωνυµία «Κάρτα Αγρότη». τόµ. Ι', σ. 6673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µείωση των χρεώσεων στη χρήση
πλαστικού χρήµατος και συναλλαγών µέσω e-banking. τόµ.
Ι', σ. 7106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών
ιδρυµάτων που αφορούν σε λογαριασµούς µισθοδοσίας ή
συντάξεως. τόµ. ΙΒ', σ. 8902.
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ.
16077.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ',
σ. 13419-13508.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ειδικού ακατάσχετου
λογαριασµού για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Κ', σ. 15085.
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4340, ΦΕΚ: 134 A' / 01.11.2015).
τόµ. Β', σ. 1126, 1135-1195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τη Βουλευτή κ. Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τους χειρισµούς της Κυβέρνησης στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. τόµ. Ε', σ. 3514.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. (Επερωτώντες: Εβδοµήντα τέσσερις Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ', σ. 6249-6271.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του 3ου Μνηµονίου και ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τα
άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ι', σ. 7429-7434.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινο-

βουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ',
σ. 13419-13508.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας η πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων, απορρίπτεται. τόµ. ΙΖ', σ. 13509.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εξοµοίωση των τρίτεκνων οικογενειών µε τις
πολύτεκνες. τόµ. ΙΕ', σ. 11758.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
τροµοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι. τόµ. Δ', σ. 2211.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις "εγκληµατικές και τροµοκρατικές οργανώσεις που δρουν ανενόχλητες στο κεντρικότερο σηµείο της πρωτεύουσας".
τόµ. ΙΘ', σ. 14599.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την εισροή τροµοκρατών στην Ευρώπη µέσω της Ελλάδας. τόµ. Δ', σ. 2479.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό 144/4
18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι' ανταλλαγής ρηµατικών διανακοινώσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 4519, 4520, 4521, 4522, 4523,
4524, 4526, 4527, 4528, 4529.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ
του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε
τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο µεταξύ
των κρατών µελών" και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του
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Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ' εφαρµογή του άρθρου 11 της
απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"». τόµ. Η', σ. 5064,
5065, 5066, 5067, 5070, 5071, 5072.
Απόσυρση από τους αρµόδιους Υπουργούς των τροπολογιών σχετικά µε µεταρρυθµίσεις στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και την Επιτροπή Ανταγωνισµού, που
κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ενσωµάτωση
στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας,
της απόφασης - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το
περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και
της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)
κατ' εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"». τόµ. Η', σ. 5067, 5070.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, για την τροπολογία
σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (Απορρίφθηκε). τόµ.
Η', σ. 5254.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ. Φορτσάκη, για την τροπολογία σχετικά µε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4

της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (Απορρίφθηκε). τόµ.
Η', σ. 5277.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καθυστερήσεις πληρωµών µεταξύ των παραγωγών νωπών τροφίµων και ευπαθών προϊόντων και µεσαίων
επιχειρήσεων ή αλυσίδων καταστηµάτων λιανικής πώλησης. τόµ. Η', σ. 5696.
ΤΣΕΧΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
ΤΣΙΓΑΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την εξαφάνιση
δύο κοντέινερ µε κατασχεµένα τσιγάρα από τον Οργανισµό
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΙΖ', σ. 12699.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών σχετικά µε την κα-

202
τασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το
Παράρτηµα II της Οδηγίας αυτής τροποποιήθηκε µε την
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση
του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση
της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων
που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τα προϊόντα καπνού,
καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4419, ΦΕΚ: 174 Α' /
20.09.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12944, τόµ. Κ', σ. 15183-15277.
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε «την παραγωγή
φέτας από εισαγόµενο γάλα». τόµ. ΙΔ', σ. 10706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, φέτα και ελιές Καλαµών. τόµ. ΙΕ', σ. 11255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εµπορική
συµφωνία ΗΠΑ-ΕΕ (ΤΤΙΡ) και την προστασία της ελληνικής
φέτας. τόµ. ΙΕ', σ. 11256.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4368, ΦΕΚ: 21 A' /
21.02.2016). τόµ. ΣΤ', σ. 3621, τόµ. Θ', σ. 6001-6108,
6109-6182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη επιτάχυνσης της ανασυγκρότησης
και της βελτίωσης της λειτουργίας των δοµών υγείας στον
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Η', σ. 5574.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το σχέδιο αντιµετώπισης των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων στην Ειδοµένη. τόµ. ΙΑ', σ. 7701.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού της Β' Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Νήσων Αιγαίου. τόµ. Δ', σ. 2475.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ', σ. 2636.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιβάρυνσης των δοµών υγείας του Νοµού Κιλκίς λόγω των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών. τόµ. Ι', σ. 6751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης. τόµ. ΙΕ', σ. 11018.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. (Επερωτώντες: Ο Γενικός Γραµµατέας

του Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ. Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. ΙΣΤ', σ. 12670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής στην προάσπιση της υγείας των πολιτών. τόµ. Κ', σ. 15176.
ΥΔΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την έλλειψη µέτρων
για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση. τόµ.
Ι', σ. 6682.
ΥΔΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το σχεδιασµό
του Υπουργείου για τη διαχείριση και την επάρκεια των υδατικών πόρων στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. τόµ. ΙΓ', σ. 9122.
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ορθή διαχείριση,
τιµολόγηση και αξιοποίηση υδάτινων πόρων των λιµνών
Πλαστήρα και Σµοκόβου. τόµ. Ι', σ. 7107.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης αιτηµάτων για την ίδρυση Περιοχών Οργανωµένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. τόµ. Ι', σ. 6774.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων
Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για
συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4424, ΦΕΚ: 183 Α' / 27.09.2016). τόµ. Κ', σ.
15183, 15469-15476.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΕ', σ. 11802.
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4409, ΦΕΚ: 136 A' / 28.07.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12701,
13333-13387.
ΥΜΗΤΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία του Υµηττού. τόµ. Β', σ. 1132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απουσία της πολιτείας στα αναγκαία έργα για την προστασία του Υµηττού.
τόµ. Θ', σ. 5950.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4369, ΦΕΚ: 33 A' / 27.02.2016).
τόµ. Η', σ. 5489, τόµ. Θ', σ. 6273-6305, 6324-6425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής του εφάπαξ
βοηθήµατος από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). τόµ. ΙΔ', σ. 10692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον έλεγχο και την απόδοση δικαιοσύνης για τα πλαστά πτυχία
στο δηµόσιο. τόµ. ΙΔ', σ. 10714.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων για τους συµβασιούχους στην Υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ', σ.
15282.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα των υγειονοµικών που εργάζονται ως επικουρικοί ή µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ στις δηµόσιες µονάδες υγείας. τόµ. Δ', σ. 2201.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4375,
ΦΕΚ: 51 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 7423, τόµ. ΙΑ', σ.
7506-7631.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΥΠ.Υ.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4375,
ΦΕΚ: 51 Α' / 01.04.2016). τόµ. Ι', σ. 7423, τόµ. ΙΑ', σ.
7506-7631.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την «αδικαιολόγητη αποποµπή της µονάδας βατραχανθρώπων από τον Άγιο Κοσµά». τόµ. Κ', σ. 15458.
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον εξορθολογισµό και τη λειτουργία των άµισθων υποθηκοφυλακείων της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2634.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας»» (Α' 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α' 79), δ)
της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη θέσπιση περιορισµών
στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και
τις τροποποιήσεις των νόµων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), ε) της από 31 Ιουλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις
στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου
2015 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της
διαπραγµάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α' 90), στ) της από
17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου» (Α' 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης
στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»» (Α' 100), η) της από 22
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α' 101), θ) της από 26
Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
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σχολικών µονάδων» (Α' 108), ια) της από 25 Σεπτεµβρίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν.4111/2013» (Α' 119) και ιβ) της από
7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α' 127) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4350, ΦΕΚ: 161 A' / 30.11.2015). τόµ. Β', σ. 1227,
τόµ. Δ', σ. 2495-2541.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από
24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών" (Α'
182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α' 184)" και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4366, ΦΕΚ: ΦΕΚ: 18 Α' / 15.02.2016). τόµ. Η', σ. 5488,
5698-5739, τόµ. Θ', σ. 5837-5865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη «διαφαινόµενη παρέµβαση του Υπουργείου
στους διαγωνισµούς επιλογής 100 ιατρών και 400 νοσηλευτών». τόµ. ΙΕ', σ. 11550.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4407,
ΦΕΚ: 134 Α' / 27.07.2016). τόµ. ΙΖ', σ. 12701, 1310913176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου µε προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωµένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το άνω Υπουργείο. τόµ. ΙΖ', σ.
12813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµής των συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΗ', σ. 13850.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4425, ΦΕΚ: 185
A' / 30.09.2016). τόµ. ΚΑ', σ. 16077, 16083-16195.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό των όρων και των
διαδικασιών απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
των προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή ξυδιού.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 12140.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την άµεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη των πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. τόµ. ΙΘ', σ. 14597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον χαρακτηρισµό
ως πληµµυροπαθών των περιοχών της Αρκαδίας που επλήγησαν από τη θεοµηνία του Ιουνίου. τόµ. Κ', σ. 15279.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στα
δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Ζ', σ. 4706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις σοβαρές ελλείψεις φαρµάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς του Νοµού Δράµας. τόµ. Θ',
σ. 5980.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το ωράριο των φαρµακείων. τόµ. ΙΓ', σ. 9211.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη διασφάλιση της πολυετούς λειτουργίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, που πραγµατοποιείται
στον Πύργο του Νοµού Ηλείας. τόµ. Δ', σ. 2157.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την τήρηση της κείµενης
νοµοθεσίας στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 6571.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.
Α-1424 [MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
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Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military
Implementation of Single European Sky Air Traffic
Management Research Programme) και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4393, ΦΕΚ:
106 Α' / 06.06.2016). τόµ. ΙΔ', σ. 10560, 10716-10764,
10816-10818.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, σχετικά µε Συνεργασία
στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4401, ΦΕΚ: 120 A' / 29.06.2016).
τόµ. ΙΔ', σ. 10723, τόµ. ΙΕ', σ. 11645-11658, 11677.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα φοιτητικής µέριµνας στο Πανεπιστήµιο του Ρεθύµνου.
τόµ. Δ', σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µετεγγραφές των φοιτητών. τόµ. Ζ', σ. 4712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης δωρεάν και ποιοτικής σίτισης και στέγασης των φοιτητών που σπουδάζουν στα παραρτήµατα του
Πανεπιστηµίου Πατρών στο Αγρίνιο. τόµ. ΙΒ', σ. 8544.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια δισεκατοµµυρίων ευρώ
του κράτους µέσω offshore εταιρειών. τόµ. Δ', σ. 2611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το παγκόσµιο σκάνδαλο offshore και
τη φοροδιαφυγή. τόµ. ΙΒ', σ. 8531.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. (Επερωτώντες: Σαράντα τέσσερις Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
ΙΕ', σ. 11076-11101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο παραγραφής δώδεκα χιλιάδων υποθέσεων µεγάλης φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ', σ.
11804.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαρια-

σµών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ.
16077.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ.
Β', σ. 1211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εθελοντική αποκάλυψη εκ µέρους
Ελλήνων πολιτών των καταθέσεών τους στο εξωτερικό. τόµ.
Β', σ. 1213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ', σ. 1368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας της ρύθµισης
των εκατό δόσεων για συνεπείς φορολογούµενους πολίτες.
τόµ. Δ', σ. 2461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας
προϊόντων καπνού, την αύξηση των δηµοσίων εσόδων µε
την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη θεσµική θωράκιση της
αγοράς. τόµ. Ε', σ. 3525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ένταξη στη ρύθµιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της 27-3-2015 οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ.
τόµ. Ε', σ. 3527.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη διαδικαστικών µέτρων για τον
συµψηφισµό των αµοιβαίων και εκκαθαρισµένων απαντήσεων µεταξύ Δηµοσίου και πολιτών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν µε αίτησή τους στο ευνοϊκότερο καθεστώς. τόµ. ΣΤ', σ. 4132.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή φόρου πολυτελείας για τα
ΙΧΕ αυτοκίνητα των πολυτέκνων. τόµ. Ζ', σ. 4351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για επα-
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νεξέταση της επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
κρασί. τόµ. Ζ', σ. 4531.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του Ειδικού Φόρου Καυσίµων (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης το 2016. τόµ. Ζ', σ.
4534.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση του φόρου πολυτελείας
και την καταβολή φόρου πολυτελείας για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα των πολυτέκνων. τόµ. Ζ', σ. 4928.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Δηµήτρης Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Η', σ. 5599.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. (Επερωτώτες: Δεκαέξι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. Θ', σ.
5912.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα φορολογικά βάρη των αγροτών.
τόµ. Θ', σ. 5941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στη διαδικασία αδειοδότησης νέας γενιάς φορολογικών
µηχανισµών και τη µοναδικότητα διασύνδεσης ταξίµετρου
µε συγκεκριµένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισµό.
τόµ. Ι', σ. 6932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των συµβασιούχων εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς καθαριότητας των ΟΤΑ από
φορολογικές υποχρεώσεις που προσιδιάζουν σε επιτηδευµατίες. τόµ. Ι', σ. 7056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στις τιµές
αγαθών και υπηρεσιών από τη σχεδιαζόµενη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ιδιαίτερα του ειδικού φόρου
πετρελαίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση για τα ανείσπρακτα µισθώµατα. τόµ. ΙΑ', σ. 7738.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4387, ΦΕΚ: 85 A' / 12.05.2016).
τόµ. ΙΒ', σ. 9078, τόµ. ΙΓ', σ. 9361-9462, 9463-9602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «απώλεια της ρύθµισης των 100
δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενηµέρωσης των οφειλετών για το νέο ύψος της δόσης µετά την αύξηση του επιτοκίου καθώς και στη µονοµερή από τις τράπεζες µείωση
του ποσού της δόσης που καταβάλλουν εµπρόθεσµα οι οφειλέτες στον τραπεζικό λογαριασµό της ρύθµισης». τόµ.
ΙΓ', σ. 9117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή τέλους διανυκτέρευσης σε
ενοικιαζόµενα δωµάτια και ξενοδοχεία. τόµ. ΙΓ', σ. 10047.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάρρευση της οικονοµίας της
Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΔ', σ. 10541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ) στην πρωτεύουσα του Δήµου
Αριστοτέλη Χαλκιδικής. τόµ. ΙΕ', σ. 11003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη αποχή των δικηγόρων. τόµ. ΙΕ', σ. 11014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντισυνταγµατική διάταξη για τα δικαιώµατα του φορολογούµενου. τόµ. ΙΖ', σ. 12926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε χωριά κάτω
από πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Κ', σ. 15043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων τόσο για οφειλές στο
δηµόσιο όσο και στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Κ', σ.
15411.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος φοροαπαλλαγών για την ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών.
τόµ. Δ', σ. 2460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στη Λευκάδα.
τόµ. Δ', σ. 2613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ που καλείται να πληρώσει
το «Χαµόγελο του Παιδιού». τόµ. Κ', σ. 15170.
ΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την µακροχρόνια καθυστέρηση στην ενεργοποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης υπέρ των όµορων Δήµων, δηµοτικού φόρου, που επιβαρύνει την εταιρεία Αεροδροµίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΘ', σ. 14595.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ.
Β', σ. 1211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του ΦΠΑ για ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων και ψυχικά ασθενών.
τόµ. Δ', σ. 2194.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναθεώρηση των κυβερνητικών αποφάσεων για την κατάργηση του µειωµένου συντελεστή
ΦΠΑ στα νησιά. τόµ. Θ', σ. 6567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη δεύτερη οµάδα των νησιών του Αιγαίου,
που αντιµετωπίζουν τις αρνητικές συνέπειες από το µεταναστευτικό ζήτηµα και που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου. τόµ. Ι', σ. 6759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε την κατάρρευση της οικονοµίας της
Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΔ', σ. 10541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την τροποποίηση του Άρθρου 33,
τελευταίο εδάφιο παράγραφος 3 του ν. 2859/2000, αναφορικά µε την Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000). τόµ. ΙΖ', σ. 12806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απώλεια εσόδων ύψους 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2014 από τον ΦΠΑ. τόµ. Κ', σ. 15409.
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση των τελών κυκλοφορίας
και την οικονοµική επιβάρυνση των φορολογουµένων της
χώρας. τόµ. Δ', σ. 2638.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα συµπληρωµατικά έργα του φράγµατος Μπραµιανών Ιεράπετρας. τόµ. Ι',
σ. 6929.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Φράγµα Καλαµίου του Δήµου Βιάννου. τόµ. ΙΒ', σ. 8908.
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του αντιφυµατικού εµβολιασµού
στη χώρα µας. τόµ. Ζ', σ. 4708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα κρούσµατα φυµατίωσης σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο. τόµ. ΙΖ', σ.
12876.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη σύνδεση του Νοµού Σερρών µε το φυσικό αέριο. τόµ. Η', σ. 5593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την υλοποίηση των
σχεδίων της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου για την τροφοδοσία της Πάτρας µε φυσικό αέριο. τόµ. Η', σ. 5595.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο
καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4414, ΦΕΚ: 149 Α' / 09.08.2016). τόµ. ΙΗ', σ.
14267, τόµ. ΙΘ', σ. 14427-14537.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µείωση των τιµών
αποζηµίωσης των φωτοβολταϊκών πάρκων. τόµ. Θ', σ.
5943.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη µη εµπρόθεσµη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ιδιότητας κατ' επάγγελµα αγρότη για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. τόµ. ΙΓ', σ. 10047.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την παραµετροποίηση
των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελµα αγρότες και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών.
τόµ. Θ', σ. 6573.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το ολοκληρωµένο σύστηµα χαλαζικής προστασίας των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. τόµ. ΙΔ', σ. 10704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των πληγέντων σε περιοχές της Πελοποννήσου από τις
πληµµύρες και το χαλάζι της 25ης Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 12659.
ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πορεία του υγειονοµικού χάρτη. τόµ. Ζ', σ.
4931.
ΧΡΕΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δ.
Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση-Συζήτηση). τόµ. Δ', σ. 2109, τόµ. ΙΖ', σ. 1283312867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα χρέη του ΟΑΣΑ. τόµ. ΙΕ', σ. 11248.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να
δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους εργοδότες να µπουν στη
ρύθµιση χρεών προς το ΙΚΑ. τόµ. Η', σ. 5571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων τόσο για οφειλές στο
δηµόσιο όσο και στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Κ', σ.
15411.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους έµπορους και ελεύθερους
επαγγελµατίες, λόγω των οφειλών τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία και στις τράπεζες. τόµ. Γ', σ.
1366.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπ. Οικονοµικών, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου
ευρώ που εντάχθηκαν µε τη χαριστική πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. (Επερωτών:
Ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Ι. Κουτσούκος). τόµ. Θ', σ. 6514-6525.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων τόσο για οφειλές στο
δηµόσιο όσο και στα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. Κ', σ.
15411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων για όλους όσους την απώλεσαν και ανεξαρτήτως λόγου. τόµ. Κ', σ. 15460.
ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη διαδικαστικών µέτρων για τον
συµψηφισµό των αµοιβαίων και εκκαθαρισµένων απαντήσεων µεταξύ Δηµοσίου και πολιτών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν µε αίτησή τους στο ευνοϊκότερο καθεστώς. τόµ. ΣΤ', σ. 4132.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας της ρύθµισης
των εκατό δόσεων για συνεπείς φορολογούµενους πολίτες.
τόµ. Δ', σ. 2461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη διαδικαστικών µέτρων για τον
συµψηφισµό των αµοιβαίων και εκκαθαρισµένων απαντήσεων µεταξύ Δηµοσίου και πολιτών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν µε αίτησή τους στο ευνοϊκότερο καθεστώς. τόµ. ΣΤ', σ. 4132.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να
δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους εργοδότες να µπουν στη
ρύθµιση χρεών προς το ΙΚΑ. τόµ. Η', σ. 5571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη ρύθµιση των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Η', σ. 5694.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπ. Οικονοµικών, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου
ευρώ που εντάχθηκαν µε τη χαριστική πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. (Επερωτών:
Ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ κ. Ι. Κουτσούκος). τόµ. Θ', σ. 6514-6525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «απώλεια της ρύθµισης των 100
δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενηµέρωσης των οφειλετών για το νέο ύψος της δόσης µετά την αύξηση του επιτοκίου καθώς και στη µονοµερή από τις τράπεζες µείωση
του ποσού της δόσης που καταβάλλουν εµπρόθεσµα οι οφειλέτες στον τραπεζικό λογαριασµό της ρύθµισης». τόµ.
ΙΓ', σ. 9117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων για όλους όσους την απώλεσαν και ανεξαρτήτως λόγου. τόµ. Κ', σ. 15460.
ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την προστα-

σία των καταναλωτών από τις υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ζ', σ. 4491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές
χρεώσεις των Τραπεζών σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση
χρεωστικών-πιστωτικών καρτών. τόµ. Θ', σ. 5901.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τον προβληµατισµό από την υποστελέχωση και
υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. ΙΗ',
σ. 13891.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα «εκατοµµύρια που µοιράζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα
χρεοκοπηµένα κόµµατα». τόµ. Ι', σ. 7441.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
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ασφάλισης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4364, ΦΕΚ: 13 A' / 05.02.2016). τόµ. Ζ', σ. 4309, τόµ. Η',
σ. 5233-5360.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης
χωροταξικού σχεδιασµού. τόµ. ΙΔ', σ. 10701.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων ΑΔΕΔΥ κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο
απαιτεί να αποσυρθεί το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή. τόµ. ΙΑ', σ.
7837-7839.
Ανακοινώνεται ότι η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
καταθέτει ψήφισµα. τόµ. ΙΓ', σ. 10016.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
Αστυνοµίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Ενώσεων Λιµενικού Σώµατος, η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος, κατέθεσαν ψήφισµα διαµαρτυρίας για τη διεκδίκηση των συλλογικών τους αιτηµάτων.
τόµ. ΚΑ', σ. 15723.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής, για την ΙΖ' Περίοδο Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 23-26, 37.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τρίτη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός
Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Αντιπολίτευσης και ενός Γραµµατέως από την δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ.
Α', σ. 42-51.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 277290.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας επί του άρθρου 10, παράγραφος 14 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". (Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 365.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί της αρχής και επί των
άρθρων 1, 13, 14, 17 και 21 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων".
τόµ. Α', σ. 381, 502-505.

Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 5, 13 και 21 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ. 505-508.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ επί των άρθρων
1, 2, 5, 13 και 21 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ.
508-510.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13,
14, 17, και 21 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ.
510-513.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α', σ. 513-520, 521-539.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας:
"Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α'
82) και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Β', σ. 831.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 55 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε.
ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική
Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής
Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β', σ. 994-996.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και
55 του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση
παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε
την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)
- Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχει-
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ρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 997-1016.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 39,
42, 43, 44 και 51 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ', σ. 1690-1693.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί των άρθρων 51 και
53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012,
«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ', σ. 1693-1696.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης επί των των άρθρων 31, 35, 42 και
51 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012,
«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ', σ. 1696-1668.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42, 43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ
και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013
«Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της
Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ', σ. 1698-1708,
1712-1725.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18

του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2361-2364.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
4, 13, 14 και 17 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2364-2367.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί της αρχής και επί των
άρθρων 4, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2367-2369.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ επί των άρθρων
5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2369-2372.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2372-2411.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών 80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2815-2817.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών 80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2818-2848.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και Υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος 2016.
τόµ. Ε', σ. 3146-3218.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί του προϋπολογισµού των
δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2016 και επί του τακτικού προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών οικονοµικού έτους
2016. τόµ. Ε', σ. 3154.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε', σ. 3282-3290.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3 και
19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ. 3706-3709.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ. 37093711.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης επί της αρχής και επί των άρθρων
1, 2, 3 και 41 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
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«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ. 3711-3714.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 19 και 41 του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ', σ. 3714-3750.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και
Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ', σ. 3830-3836, 3838-4050.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
1,15 και 29 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112
και ειδικό 6, του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4259-4262.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και Βουλευτών του Ποταµιού επί
της αρχής και επί των άρθρων 1 και 46, του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4262-4264.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 27, 28, 42, 46 και 56 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4264-4267.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 42,
46 και 56 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 6, του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης,
άσκησης δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ', σ. 4267-4293.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 144 και
ειδικό αριθµό 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι' ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 4543-4545.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 144 και ειδικό αριθµό 4 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης
Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι' ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ', σ. 45464557.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Δ. Εµµανουηλίδη και Η. Παναγιώταρου.
τόµ. Ζ', σ. 4722-4922.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Ν. Καραθανασόπουλου,
ότι απέχουν από την ψηφοφορία επί της αντισυνταγµατικότητας που αφορά την τροπολογία για το θέµα του ΕΣΡ, και
από τη διαδικασία συνολικά του ζητήµατος περί αντισυνταγ-

µατικότητας της τροπολογίας που αναφέρεται στα ζητήµατα
της Επιτροπής Ανταγωνισµού. τόµ. Η', σ. 5254, 5274.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, για την τροπολογία
σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (Απορρίφθηκε). τόµ.
Η', σ. 5254.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ. Φορτσάκη, για την τροπολογία σχετικά µε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». (Απορρίφθηκε). τόµ.
Η', σ. 5277.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας και Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό 40 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 170 και ειδικό 43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
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των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η', σ. 5330-5335.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 164 και ειδικό αριθµό 40 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό αριθµό 43, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου
2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα
άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και
2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009,
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και
στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου
2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς
διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης».
τόµ. Η', σ. 5335-5359.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α'182) και β) της από
30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α' 184)». (Απερρίφθη). τόµ. Η', σ. 5711.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τον Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ε. Βενιζέλο και τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επι-

βατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". (Απερρίφθη). τόµ.
Η', σ. 5760.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 186 και ειδικό 1 σχετικά µε τη "Συµπλήρωση
των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης" του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5775, 5788-5792.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186
και ειδικό 1, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης" του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5775, 5792-5795.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 186 και ειδικό 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η', σ. 5795-5809.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Γεωργίου Σταθάκη και Παύλου Πολάκη. τόµ. Ι', σ.
7223-7420.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 5, 7, 8, 11, 22, 46 και 72
(πρώην άρθρα 75, 76 και 77) του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής
Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση τους
καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 75867589.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
10, 19, 22, 43, 45, 46, 67 και 73 (πρώην άρθρο 78) του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΑ', σ. 7586, 7589-7592.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµ-
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µουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 39, 41,
46, 54, 55, 56, 57 και 60 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/296-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7586, 75927595.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19, 22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56,
57, 60, 67, 72 και 73 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/296-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ', σ. 7595-7630.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου, Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη.
τόµ. ΙΒ', σ. 8548-8760.
Ψηφοφορία (δι'ανεγέρσεως) επί της πρότασης αντισυνταγµατικότητας επί των άρθρων 41 και 104 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΓ', σ.
9369.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9557-9560.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί της αρχής, επί των άρθρων 4,
7, 16, 22, 39, 40, 95, καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16, του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9557, 9560-9563.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, του Ποταµιού,
καθώς και από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις
φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 9557, 9563-9565.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµ-

µουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής, επί των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29, 35, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 94, 96,
97, 98 και 113 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
421 και ειδικό 16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 9557, 9565-9567.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 94,
95, 96, 97, 98 και 113 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό 16 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 9567-9575, 9582-9601.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της
Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και
Ιωάννη Λαγού (µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και
του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ', σ. 9712-9898.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδο: α) επί των άρθρων 184, 186, 188, 191,
192, 196, 197, 198, 199, 201, 204, του σχεδίου νόµου σε
σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου
196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε
το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος και γ)
του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο
78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις». (Απερρίφθη). τόµ. ΙΔ', σ. 10067.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 233, 234, 235, 236
καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 449 και
ειδικό αριθµό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10298-10302.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί των άρθρων 1 έως 43, 50, 52,
53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 70, 72, 80, 105, 106,
142, 153, 159, 184, 185, 186, 188, 191, 196, 197, 199,
200, 204, 205, 215 έως 230 και των τροπολογιών 435/79,
437/81 και 440/84, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 10302-10305.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) επί της αρχής
και επί των άρθρων 1, 44 έως 50, 52 έως 56, 58 έως 61,
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63, 65, 70, 184 έως 205 και 233, του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 1030510307.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και επί των
άρθρων 50, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 65, 70 έως 99, 106,
184 έως 214, 215 έως 230, 233 και 236, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ', σ. 10307-10309.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως 61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105,
106, 142, 153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 449 και ειδικό 93, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10309-10318, 10324-10355.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 462 και ειδικό αριθµό 10 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ', σ. 10610, 10635-10637.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 462 και ειδικό αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εξωτερικών «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της
Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΔ', σ. 10634-10660, 10677-10681.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ από την δεύτερη ψηφοφορία επί
του συνόλου στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων
του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β)
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ', σ. 10660.
Ανακοινώνεται αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ν. Καραθανασόπουλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
της τροπολογίας 469, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής
Άµυνας: «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της

Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις», το οποίο και δεν έγινε δεκτό. τόµ. ΙΔ', σ. 10762.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ', σ.
11261-11264.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ.
ΙΕ', σ. 11264-11281, 11287-11304.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ. Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου.
τόµ. ΙΕ', σ. 11358-11365, 11367-11548.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11927-12136.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί της αρχής και επί των άρθρων
5, 9, 10Α και 12, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός
Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ', σ.
12241-12244.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επί του άρθρου
10Α του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από
13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
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Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ', σ. 12244-12246.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 9, 10Α και 12 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός
Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ', σ.
12244-12279, 12280-12292.
Μυστική ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου της
Βουλής. τόµ. ΙΖ', σ. 12755-12764.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1 έως 4, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1γ του Κανονισµού της
Βουλής και επί του άρθρου 5, που είναι το ακροτελεύτιο,
λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτεί το άρθρο 54 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική
εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών». τόµ. ΙΖ', σ. 13235-13252.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κατρούγκαλου, Γ. Σταθάκη και Α. Σαµαρά, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων,
διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις
περί εκλογής Βουλευτών». τόµ. ΙΖ', σ. 13235-13239.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός
του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ', σ. 13492-13508.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί της αρχής και επί του άρθρου
35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και
Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του
φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 1447214475.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ.
14475-14520, 14524-14536.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ', σ.
14723-14730, 14732-14933.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ. κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Δηµητριάδη. τόµ. Κ', σ. 15487-15698.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας

Δηµοκρατίας, του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και επί
των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 16160-16170.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 16170-16181, 16182-16194.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο της ψυχικής υγείας.
τόµ. ΚΑ', σ. 16320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από ΑΚΜΕ (αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία) µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΚΑ', σ. 16323.
Ω
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εσφαλµένη µοριοδότηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας. τόµ. Η', σ. 5686.

A
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής
Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της
ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 190.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 514.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4551.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8474, 8475.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8475.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13463.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Λέσβου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 174, 175, 176.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 175,
176, 270, τόµ. Β, σ. 983, τόµ. Ε, σ. 3534, 3551, τόµ. ΣΤ, σ.
4189, 4194, 4196, 4203, τόµ. Η, σ. 5314, τόµ. Ι, σ. 7150,
τόµ. ΙΓ, σ. 9957, τόµ. ΙΕ, σ. 11637, 11638, τόµ. ΙΗ, σ.
13623, 13635, τόµ. ΙΘ, σ. 14975, τόµ. ΚΑ, σ. 16378,
16398.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 357,
366, 367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 923, 939, 983, 984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1323, 1325.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2323, 2355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2888, 2889.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3141, 3143.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3533, 3534, 3538, 3540, 3542, 3551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4193, 4194, 4195, 4196, 4203, 4218,
4231, 4233.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
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των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5282.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση:
α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’
184)». τόµ. Η, σ. 5711.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5752,
5758, 5759, 5760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6074, 6078, 6079, 6080, 6082, 6083.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6335, 6336, 6405.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7122, 7123, 7124, 7145,
7146, 7150, 7151, 7154, 7155, 7156, 7170.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7150,
7151.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυ-

στέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9957,
9970.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10252.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11622-11624,
11628, 11629, 11638, 11639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13063, 13064, 13065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13634, 13635, 13636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14974.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16378, 16385, 16386, 16393, 16394, 16398, 16399,
16400, 16401.
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κέρκυρας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 154.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως πα-
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ραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2533.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 3009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3009.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4148.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4946.
Αναφορά του στους πεσόντες των Ιµίων. τόµ. Η, σ. 5213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6011, 6012, 6073, 6132.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6073,
6132, 6828, τόµ. ΙΘ, σ. 14442

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6277, 6326.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6326.
Οµιλία του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10011.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15186.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15389.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εγκατάστασης των δικαιούχων στις εργατικές κατοικίες
που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας.
τόµ. ΚΑ, σ. 16314, 16315.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16350.
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ευβοίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
18.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή Σταθµού Μετωπικών Διοδίων επί του αυτοκινητόδροµου Σχηµαταρίου-Χαλκίδας. τόµ. Δ, σ. 2206, 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2993, 2994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµ-
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βίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4254.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9242,
9245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9244, 9245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14951.
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 111, 112.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 112,
303, 446, 476, 487, 608, 636, τόµ. Γ, σ. 1687, 1688, τόµ.
Δ, σ. 2057, 2058, 2195, 2196, 2283, 2308, 2319, 2337,
2355, 2356, 2615, 2636, τόµ. Ε, σ. 2987, 2988, 3524,
3527, τόµ. Η, σ. 5741, τόµ. Θ, σ. 5942, τόµ. Ι, σ. 6678,
7019, 7059, τόµ. ΙΑ, σ. 7701, τόµ. ΙΔ, σ. 10179, τόµ. ΙΕ, σ.
11084, τόµ. ΙΖ, σ. 12928, τόµ. ΙΗ, σ. 13511, 13570,
13571, 13572, 13577, 13578, 13665, 13671, 13672, τόµ.
ΙΘ, σ. 14470.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 355,
373, 405, 427, 446, 455, 480, 487, 488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 608, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 633,
642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες
φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ. Β, σ. 1212, 1213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εθελοντική αποκάλυψη εκ µέρους Ελλήνων πολιτών των καταθέσεών τους στο εξωτερικό. τόµ. Β, σ. 1213, 1214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους
έµπορους και ελεύθερους επαγγελµατίες, λόγω των οφειλών τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία
και στις τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 1367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1412, 1414, 1652, 1657, 1687.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ. τόµ. Δ, σ. 2056,
2057, 2058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ΦΠΑ για ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων
και ψυχικά ασθενών. τόµ. Δ, σ. 2195, 2196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2283, 2284, 2287, 2306,
2308, 2311, 2319, 2334, 2336, 2338, 2350, 2358, 2360,
2361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
σαφούς νοµικής βάσης για τον καταλογισµό κηδεµόνα των
σχολαζουσών κληρονοµιών της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2458,
2459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος φοροαπαλλαγών για την ενεργειακή
αναβάθµιση κατοικιών. τόµ. Δ, σ. 2460, 2461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
απώλειας της ρύθµισης των εκατό δόσεων για συνεπείς φορολογούµενους πολίτες. τόµ. Δ, σ. 2461, 2462.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Λίστα Λαγκάρντ. τόµ. Δ, σ. 2492, 2493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απώλεια
δισεκατοµµυρίων ευρώ του κράτους µέσω offshore εταιρειών. τόµ. Δ, σ. 2612, 2613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης
των ζηµιών στη Λευκάδα. τόµ. Δ, σ. 2614, 2615.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τελών κυκλοφορίας και την οικονοµική επιβάρυνση
των φορολογουµένων της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2639, 2640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2791, 2792, 2793, 2986, 2987, 2988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της χορήγησης του επιδόµατος για το πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Ε, σ. 3499, 3500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας προϊόντων καπνού, την αύξηση
των δηµοσίων εσόδων µε την πάταξη της φοροδιαφυγής
και τη θεσµική θωράκιση της αγοράς. τόµ. Ε, σ. 3526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
στη ρύθµιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της 273-2015 οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις άνω του
ενός εκατοµµυρίου ευρώ. τόµ. Ε, σ. 3527, 3528, 3529.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια αντιπαράθεση ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων. τόµ. ΣΤ, σ. 3584, 3585, 3586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντικατάσταση της διάταξης του ν.4172/2013 που ορίζει ως επιχειρηµατική συναλλαγή την πώληση ακινήτων. τόµ. ΣΤ, σ.
3586, 3587.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθιέρωση του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της τιµής των οικοπέδων στην 4η Πολεοδοµική Ενότητα Νέας
Μάκρης του Δήµου Μαραθώνα. τόµ. ΣΤ, σ. 3587, 3588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων και τη θεσµική περιφρούρηση των λιανοπωλητών καπνικών προϊόντων. τόµ. ΣΤ, σ. 3589, 3590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3684, 3685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη διαδικαστικών µέτρων για τον συµψηφισµό των αµοιβαίων και
εκκαθαρισµένων απαντήσεων µεταξύ Δηµοσίου και πολιτών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν µε αίτησή
τους στο ευνοϊκότερο καθεστώς. τόµ. ΣΤ, σ. 4133, 4134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό της Πολιτείας για την πάταξη του παράνοµου τζόγου
και του ηλεκτρονικού στοιχήµατος ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ώστε να εισφέρει έσοδα στο Δηµόσιο Ταµείο.
τόµ. Ζ, σ. 4308, 4309.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή
σε ευνοϊκότερο καθεστώς υπολογισµού ΕΝΦΙΑ των ατοµικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Νοµό Σάµου. τόµ. Ζ, σ. 4320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
φόρου πολυτελείας για τα ΙΧΕ αυτοκίνητα των πολυτέκνων.
τόµ. Ζ, σ. 4351, 4352.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εναρµόνισης όλων των τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και των
ιδιωτικών εταιρειών πώλησης των POS µε την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, αναφορικά µε τις τιµές πώλησης αλλά και επιβάρυνσης των συναλλασσόµενων κατά την επιβολή της
προµήθειας. τόµ. Ζ, σ. 4392, 4393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για επανεξέταση της επιβολής ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο κρασί. τόµ. Ζ, σ. 4532, 4533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικύρωση προστίµου 50 εκατοµµυρίων ευρώ στην εταιρεία
«VODAFONE» από το ΣτΕ. τόµ. Ζ, σ. 4534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του Ειδικού Φόρου Καυσίµων (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης το 2016. τόµ. Ζ, σ. 4535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του φόρου πολυτελείας και την καταβολή φόρου πολυτελείας για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα των πολυτέκνων.
τόµ. Ζ, σ. 4928, 4929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα εφαρµογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους
οίνους. τόµ. Ζ, σ. 5012, 5013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συντήρηση του παράκτιου αναχώµατος στις εκβολές των ποταµών
Αξιού και Γαλλικού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 5014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροπο-

ποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5262, 5299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρόστιµα
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ). τόµ. Η, σ. 5582, 5583,
τόµ. Θ, σ. 5999, 6000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στη διοίκηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. Η, σ. 5639, 5640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσίευµα
αναφορικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού. τόµ. Η, σ. 5685, 5686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5729, 5734, 5736,
5739.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα φορολογικά βάρη των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 5941, 5942, 5943.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6515, 6522, 6523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση των κυβερνητικών αποφάσεων για την κατάργηση του
µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. τόµ. Θ, σ. 6567,
6568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6583, 6625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση ή µη του µέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων. τόµ. Ι,
σ. 6665, 6666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δηµοσίευµα του περιοδικού «Επίκαιρα» µε θέµα τη συµµετοχή Παπασταύρου στο Διοικητικό Συµβούλιο της νοµίµου εταιρείας
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"MG Capital Advisors Α.Ε." της κ. Μαρέβα ΓκραµπόφσκιΜητσοτάκη. τόµ. Ι, σ. 6667, 6668, 6669.
Οµιλία του επί της αίτησης για παραβίαση του Κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 2, το άρθρο 24 παρ.
1 και το άρθρο 129 παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής,
που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ν. Δένδια. τόµ. Ι, σ. 6669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη είσπραξη
του ΕΝΦΙΑ από τον σύνδικο της πτωχεύσεως αναφορικά µε
τα ακίνητα της υπό εποπτείας διαχείρισής του. τόµ. Ι, σ.
6681, 6682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των αιγιαλών. τόµ. Ι, σ. 6756, 6757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οµόλογα
φυσικών προσώπων. τόµ. Ι, σ. 6757, 6758.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη δεύτερη οµάδα
των νησιών του Αιγαίου, που αντιµετωπίζουν τις αρνητικές
συνέπειες από το µεταναστευτικό ζήτηµα και που πρόκειται
να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου. τόµ. Ι, σ. 6759, 6760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των δηµόσιων υπηρεσιών στο Καπνεργοστάσιο "ΚΕΡΑΝΗΣ" στου Ρέντη. τόµ. Ι, σ. 6768, 6770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη διαδικασία αδειοδότησης νέας γενιάς φορολογικών µηχανισµών και τη µοναδικότητα
διασύνδεσης ταξίµετρου µε συγκεκριµένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισµό. τόµ. Ι, σ. 6933, 6934, 6935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά τον ΕΝΦΙΑ οικοδοµικών συνεταιρισµών. τόµ. Ι, σ. 6935, 6936, 6937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7019, 7020, 7040-7042, 7043.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 7040.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των συµβασιούχων εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς καθαριότητας των ΟΤΑ από φορολογικές υποχρεώσεις που
προσιδιάζουν σε επιτηδευµατίες. τόµ. Ι, σ. 7057, 7058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7451, 7460,
7461, 7462, 7463, 7469, 7470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στις τιµές αγαθών και υπηρεσιών από τη
σχεδιαζόµενη αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και ιδιαίτερα του ειδικού φόρου πετρελαίου. τόµ. ΙΑ, σ.
7700, 7701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον συνεταιρισµό βουλευτών σε περιοχή "φιλέτοβ µε χαριστικούς όρους και προκλητικά ευνοϊκή µεταχείριση. τόµ. ΙΑ, σ. 7734,
7735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
για τα ανείσπρακτα µισθώµατα. τόµ. ΙΑ, σ. 7738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απώλειες
εσόδων από το εµπόριο αποµιµήσεων των προϊόντων. τόµ.
ΙΑ, σ. 7841, 7842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του διαθέσιµου εισοδήµατος της µεσαίας τάξης. τόµ. ΙΑ, σ.
7843, 7844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξίσωση
ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης. τόµ. ΙΒ, σ. 8529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 και την αποχή των
δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΒ, σ. 8530, 8531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το παγκόσµιο σκάνδαλο offshore και τη φοροδιαφυγή. τόµ. ΙΒ, σ.
8532, 8533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων που αφορούν σε λογαριασµούς µισθοδοσίας ή συντάξεως. τόµ. ΙΒ, σ. 8903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απώλεια της ρύθµισης των 100 δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενηµέρωσης των οφειλετών για το νέο ύψος της
δόσης µετά την αύξηση του επιτοκίου καθώς και στη µονοµερή από τις τράπεζες µείωση του ποσού της δόσης που καταβάλλουν εµπρόθεσµα οι οφειλέτες στον τραπεζικό λογαριασµό της ρύθµισης». τόµ. ΙΓ, σ. 9117, 9118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
για αδυναµία επιβίωσης του µη κερδοσκοπικού οργανισµού "Το Χαµόγελο του παιδιού". τόµ. ΙΓ, σ. 9118, 9119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9423, 9424, 9425, 9429, 9518, 9521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
τέλους διανυκτέρευσης σε ενοικιαζόµενα δωµάτια και ξενοδοχεία. τόµ. ΙΓ, σ. 10048, 10049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10132, 10165, 10170,
10174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τιµών εκκίνησης για τις δηµοπρασίες παραχώρησης
παραλιών στην Κω. τόµ. ΙΔ, σ. 10540, 10541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της οικονοµίας της Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΔ, σ. 10542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ) στην
πρωτεύουσα του Δήµου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. τόµ. ΙΕ, σ.
11004.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη αποχή των δικηγόρων. τόµ. ΙΕ, σ. 11014,
11015.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11079,
11081, 11082, 11083, 11084, 11085, 11086, 11088,
11095, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
παραγραφής δώδεκα χιλιάδων υποθέσεων µεγάλης φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11804, 11805, 11806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων στο Δήµο Ιεράπετρας από την καταστροφική πυρκαγιά και την κήρυξη της
περιοχής ως πυρόπληκτης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11812, 11813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό των όρων και των διαδικασιών απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων που προορίζονται
για την παραγωγή ξυδιού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12140, 12141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του Άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο παράγραφος 3
του ν. 2859/2000, αναφορικά µε την Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000). τόµ.
ΙΖ, σ. 12806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Τουρκία µέσω του προξενείου της Κοµοτηνής για την αγορά ακινήτων περιουσιών απελπισµένων Ελλήνων στη Θράκη. τόµ. ΙΖ, σ. 12868, 12869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των απολυµένων εργαζοµένων
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρισας. τόµ. ΙΖ, σ.
12870, 12871.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). τόµ. ΙΖ, σ. 12871, 12872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άρσης των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασµών της
εταιρείας "ΝΒΕΕ Α.Ε. (Ναυπηγεία Ελευσίνας). τόµ. ΙΖ, σ.
12872, 12873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόθεση
της εταιρείας "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΖ, σ. 12925,
12926.

Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντισυνταγµατική διάταξη για τα δικαιώµατα του φορολογούµενου. τόµ. ΙΖ, σ. 12926, 12927, 12928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε πρόσφατα
δηµοσιεύµατα περί αδήλωτης δραστηριότητας ελληνικών
στοιχηµατικών διαδικτυακών εταιρειών. τόµ. ΙΖ, σ. 12929,
12930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13512,
13513, 13518, 13520, 13524, 13529, 13533, 13534,
13536, 13562, 13564-13566, 13567, 13569, 13570,
13571, 13572, 13573, 13577, 13578, 13582-13584,
13584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13670, 13672, 13673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
µέριµνας για τη ζηµιά που υπέστησαν οι προµηθευτές αγρότες-παραγωγοί από την πτώχευση της εταιρείας «Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ, σ. 13856, 13857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του Τελωνείου Κήπων και την εκµετάλλευση προοπτικών των σηµείων εισόδου-εξόδου στον Έβρο. τόµ. ΙΗ, σ.
13857, 13859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβίωση του άρθρου 44 του ν.3763, µε σκοπό την προώθηση αυτοσύµβασης στη σύνταξη οριστικού συµβολαίου από προσύµφωνα µεταβίβασης ακινήτων. τόµ. ΙΗ, σ. 13859,
13860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14287, 14290, 14291.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί. τόµ. ΙΘ, σ. 14652,
14654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε χωριά κάτω από πεντακόσιους κατοίκους.
τόµ. Κ, σ. 15044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάληψη
της αποκοµιδής των ηλεκτρονικών συσκευών από τον όµιλο του "ΣΚΑΪ". τόµ. Κ, σ. 15045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ειδικού ακατάσχετου λογαριασµού για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Κ, σ. 15086, 15087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον παράνοµο ηλεκτρονικό τζόγο. τόµ. Κ, σ. 15131, 15132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ
που καλείται να πληρώσει το «Χαµόγελο του Παιδιού». τόµ.
Κ, σ. 15170, 15171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στήριξης των περιοχών της Λακωνίας και της Μεσσηνίας
που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Κ, σ.
15408, 15409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απώλεια
εσόδων ύψους 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2014 από τον
ΦΠΑ. τόµ. Κ, σ. 15410, 15411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων
τόσο για οφειλές στο δηµόσιο όσο και στα ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. Κ, σ. 15412, 15413.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Κ, σ. 15442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Κ, σ. 15443,
15444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδράνεια για την αντιµετώπιση των «γκρίζων µισθώσεων» στις
µισθώσεις ιδιωτικών χώρων ως τουριστικών καταλυµάτων.
τόµ. Κ, σ. 15444, 15446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι προµηθευτές της εταιρείας «Μαρινόπουλος». τόµ. Κ, σ. 15457, 15458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τιµών ενοικίασης παραλιών στα νησιά. τόµ. ΚΑ, σ.
15958, 15959.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 10, 13.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
τόµ. Α, σ. 36.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 150.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 280.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1701.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3267.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης Εµπορίας Όπλων». τόµ. Η, σ. 5491.
Αναφορά του στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην
Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5533.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5533,
τόµ. Ι, σ. 6707, τόµ. ΙΔ, σ. 10614.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6706, 6707, 6712,
6713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια». τόµ. Ι, σ. 6976.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6977.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση του ενταφιασµού των Ελλήνων µαχητών του 1940
στην Αλβανία. τόµ. ΙΒ, σ. 8450, 8451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη ίδρυση γραφείων τουρκικού οργανισµού στην Ελλάδα. τόµ. ΙΒ, σ. 8451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «καλλιέργεια κλίµατος έντασης και τις µεθοδεύσεις του τουρκικού προξενείου στη Θράκη». τόµ. ΙΒ, σ. 8452, 8453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας µας στους Σκοπιανούς.
τόµ. ΙΒ, σ. 8454, 8455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αφαίρεση των τίτλων ιδιοκτησίας από 123 ελληνικές οικογένειες
στο χωριό Δρυµάδες της Χιµάρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9204, 9205.
Οµιλία του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους «άταφους πεσόντες του έπους του ’40 και τη σηµερινή ανήθικη»
-όπως την χαρακτηρίζει ο Βουλευτής- «απαίτηση του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΔ, σ. 10554.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10597, 10608, 10614, 10615,
10616.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «τις συνεχιζόµενες αλβανικές προκλήσεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12145,
12146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγνωση του Ευαγγελίου την ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος στην Αγιά Σοφιά. τόµ. ΙΖ, σ. 12830, 12831.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14454, 14455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14730, 14731.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την αναγνώριση των σκοπιανών διαβατηρίων που
φέρουν το όνοµα "Μακεδονία" και β) µε τη θωράκιση διαβατηρίων µε την ένδειξη "Μακεδονία". τόµ. ΚΑ, σ. 16307,
16308.
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 164.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 192, 193,
τόµ. Δ, σ. 2335, 2336, τόµ. ΙΒ, σ. 8958, τόµ. ΙΗ, σ. 14315.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
340, 342.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 406,
407, 920, 921, 975, τόµ. Γ, σ. 1680, 1681, 1682, τόµ. Δ, σ.
2167, 2335, 2336, 2337, τόµ. ΣΤ, σ. 3649, 3652, 4121,
4210, 4211, 4219, τόµ. Ζ, σ. 4519, 4520, 4526, 5038, τόµ.
Η, σ. 5260, 5604, 5721, τόµ. Θ, σ. 5862, 5863, 5864, τόµ.
Ι, σ. 6708, 6714, τόµ. ΙΑ, σ. 7520, 7750, 7883, 7884,
7885, 7891, 7894, τόµ. ΙΓ, σ. 9912, 9986, 9992, τόµ. ΙΔ,
σ. 10073, 10103, τόµ. ΙΕ, σ. 11141, 11142, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11867, 12206, 12225, 12226, τόµ. ΙΖ, σ. 12717, 12718,
12724, τόµ. ΙΗ, σ. 13513, 13552, 13575, 14313, 14314,
14315, 14317, τόµ. ΙΘ, σ. 14447, τόµ. ΚΑ, σ. 15740,
15755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 406,
407, 486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 837, 838, 839, 854, 904, 921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
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2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1373, 1388, 1389, 1682.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί
µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117)». τόµ. Δ, σ. 2168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2312, 2335, 2336, 2337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3040, 3041, 3042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3642, 3653, 3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4186, 4198, 4218, 4219.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή της τροπολογίας 144/4, 18-1-2016, σχετικά µε τον
επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης στο προς συζήτηση σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής
ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4520, 4524.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4520, 4524, 4526, 4527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4520, 4526, 4527.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4935, 4953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και

των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5285, 5286.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5617, 5618.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5708, 5720, τόµ. Θ,
σ. 5849, 5850, 5860, 5862, 5863, 5864.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5772.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
"ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει
ότι ο Βουλευτής ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ". τόµ. Θ, σ. 6575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργεί-
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ου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6708, 6714.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ
του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις" τόµ. Ι, σ. 6788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6807, 6808, 6809.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6808.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας των βιοµηχανικών µονάδων που ρυπαίνουν τον
Ασωπό, ύστερα από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. Ι, σ. 7442, 7443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7537, 7538, 7540.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας". τόµ. ΙΑ, σ.
7740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7744, 7746.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογεια-

κής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7880, 7884, 7891, 7893,
7894, 7895, 7898, 7900.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7880, 7893,
7895.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8506, 8510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8955, 8956.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας
των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΒ, σ. 9076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9186, 9187, 9259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9433, 9434.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9544.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νό-
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µων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9914,
9915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην προώθηση των δράσεων και
την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στερώντας 1,5% από το
ΑΕΠ. τόµ. ΙΓ, σ. 9952, 9953.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9967,
9968, 9973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9990.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10065, 10080, 10081,
10108, 10165, 10214, 10242, 10285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11114, 11115-11117, 11142.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 100 και 101 του Κανονισµού της Βουλής και
την υποβληθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας που αιτήθηκε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρράς επί τροπολογίας της υπ’ αριθµόν 496/25 από 15/06/2016 υπουργικής τροπολογίας,
για το ότι αντίκειται στο άρθρο 94 παράγραφος 4 του Συντάγµατος που αποκλείει τη συµµετοχή τακτικών δικαστών
σε διοικητικές επιτροπές. τόµ. ΙΕ, σ. 11218.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύστα-

ση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ,
σ. 11218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12184,
12202, 12225, 12226, 12227.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου
2014/335/ΕΚ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13344-, 13345,
13380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και δι-

231
οικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13513,
13523, 13524, 13534, 13575, 13580, 13581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13641.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13641.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΗ, σ. 13904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13904, 13905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14276-14278, 14313, 14314, 14315,
14317, 14323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14446, 14447, 14470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νο-

µοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15188, 15206, 15207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15739, 15740, 15755, 15759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15985, 16015.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16229.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 211.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1230,
1232, τόµ. Γ, σ. 1678, 1685, 1686, τόµ. Ε, σ. 3026, τόµ.
ΣΤ, σ. 3615, 3620, τόµ. ΙΒ, σ. 9023, τόµ. ΙΓ, σ. 9155,
9264, 9265, τόµ. ΙΘ, σ. 14712, 14713, 15003, τόµ. ΚΑ, σ.
16240, 16241, 16242.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1685, 1686.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήµιου. τόµ. Δ, σ. 2060, 2061, 2062.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα φοιτητικής µέριµνας στο Πανεπιστήµιο του Ρεθύµνου.
τόµ. Δ, σ. 2062, 2063.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από την
πρόσκληση του Υπουργείου για συµµετοχή στο σεµινάριο
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µε τίτλο: «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση
και εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη». τόµ. Δ, σ. 2081.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυτοδυναµία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. Δ, σ.
2204, 2205, 2206.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα
του Παραρτήµατος Άµφισσας. τόµ. Δ, σ. 2208, 2209,
2210.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2376.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και τη διοίκηση αυτού. τόµ. Δ, σ.
2490, 2491.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση της υποχρεωτικής αµοιβής της πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών των ΙΕΚ και την κατοχύρωση των εργασιακών
και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων. τόµ. Δ, σ. 2624.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των δηµόσιων ΙΕΚ. τόµ. Δ, σ.
2625, 2626.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση του
Υπουργείου για την αντιµετώπιση των διεθνών Αξιολογητών
στις Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Δ, σ. 2627, 2628.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2898, 3031, 3032.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3524, 3525.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3620.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ, σ. 3833.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4229.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία αποφοίτησης των φοιτητών ειδίκευσης «Τάε Κβο Ντο»
από τα ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών, λόγω έλλειψης διδασκόντων της συγκεκριµένης ειδικότητας. τόµ. Ζ, σ. 4318.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µετεγγραφές των φοιτητών. τόµ. Ζ, σ. 4712,
4713.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµονή του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και τη συµπερίληψη του στο Μηχανογραφικό
Δελτίο των Εισαγωγικών Εξετάσεων στα ΑΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017. τόµ. Η, σ. 5569, 5570.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. Η, σ. 5629.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία

του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο. τόµ. Η, σ.
5632, 5633.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. Θ, σ. 5997,
5998.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6002, 6043, 6083, 6084.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6331.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση της χρηµατοδότησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ από τις προηγούµενες διοικήσεις του Ιδρύµατος. τόµ. Θ, σ. 6498, 6499.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση ή
µεταφορά των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Αγρινίου
στην Πάτρα διαµέσου της µετακίνησης µελών ΔΕΠ. τόµ. Θ,
σ. 6500, 6501.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία προσλήψεων στα Δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι, σ. 6781.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης δωρεάν και ποιοτικής σίτισης και στέγασης των φοιτητών που σπουδάζουν στα παραρτήµατα του
Πανεπιστηµίου Πατρών στο Αγρίνιο. τόµ. ΙΒ, σ. 8544,
8545.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Ηπείρου από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και εξοπλισµού. τόµ. ΙΒ, σ. 9027,
9028, 9029.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9155, 9176, 9188, 9194, 9195,
9222, 9233, 9234, 9258, 9264, 9265, 9306, 9307.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9668.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
υπέρ του Τµήµατος Οινολογίας και Τροφίµων Δράµας των
αναγκαίων πέντε πιστώσεων προς πρόσληψη απαιτούµενου
ελάχιστου αριθµού µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού,
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του Τµήµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9934, 9935.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της επαγγελµατικής αναγνώρισης ειδικοτήτων Μηχανικών ΤΕΙ εξαιτίας της παράλειψης έκδοσης των προβλεπόµενων κανονιστικών προεδρικών διαταγµάτων. τόµ. ΙΔ, σ. 10552, 10553.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστροφή του Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών από τη Θεσσαλονίκη στη Φλώρινα. τόµ. ΙΕ, σ. 11365.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
δόσεων στα δίδακτρα φοίτησης των φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου για το ακαδηµαϊκό έτος 20162017. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11814, 11815.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12759.
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Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14712, 14713, 14941, 14943, 14991,
15003.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παραιτήσεις των συµβουλίων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Κ, σ. 15289, 15290.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Τ.Ε.Ι. Κιλκίς. τόµ. Κ, σ. 15413, 15414.
Οµιλία της στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 16240,
16241, 16242, 16254.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση της προθεσµίας λήψης διδακτορικού διπλώµατος για
τους καθηγητές εφαρµογών. τόµ. ΚΑ, σ. 16314.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 434.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1381, 1688.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2893, 2898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5737, 5738.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5738.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5738.
Οµιλία του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10010, 10011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ,
σ. 11799, 11800, 11801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13198.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 13511,
13577, 13578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 1351513517, 13577, 13578, 13582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16151, 16152.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αργολίδας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 193.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 332,
350, 423, τόµ. Δ, σ. 2636, τόµ. ΙΑ, σ. 7887, 7905, τόµ. Κ,
σ. 15471, 15473, 15474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 350.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1301, 1308, 1327.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1326, 1327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ, σ.
2636, 2637, 2638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου στην Αργολίδα. τόµ. Θ, σ. 5944, 5945, 5946.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6257.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7887, 7893, 7906, 7911,
7915.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7887, 7893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8836, 8837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης των έργων του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου
Αργολίδας. τόµ. Κ, σ. 15400, 15401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15473,
15474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης
και ανάδειξης του Φρουρίου "Μπούρτζι" στο Ναύπλιο. τόµ.
ΚΑ, σ. 16050, 16051.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φλώρινας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 371.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
488.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2965.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6157.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8922.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "ενεργειακό µέλλον" του Νοµού Φλώρινας. τόµ. ΙΒ, σ. 9025, 9026,
9027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστροφή του Τµήµατος Βαλκανικών Σπουδών από τη Θεσσαλονίκη στη Φλώρινα. τόµ. ΙΕ, σ. 11365.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του οδικού άξονα Φλώρινας - Πτολεµαΐδας. τόµ. ΙΖ,
σ. 12949, 12950.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14968, 14969.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καστοριάς (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 487,
500, τόµ. Ε, σ. 3264, τόµ. ΙΓ, σ. 9137, 9144, 9180, 9219,
9220, 9262, 9268, 9296, 9299, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11907, τόµ.
ΙΘ, σ. 14655, 14715.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 490,
501, 502.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1000.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
τόµ. Β, σ. 1166, 1167.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροπο-

ποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1680, 1684.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2878.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3723.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4945.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5787.
Αναφορά της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5838.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6817.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6817, 6830, 6831.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9141-9143, 9180.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΓ, σ. 9189.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9219, 9220, 9221, 9222, 9237,
9246, 9262, 9301, 9305, 9306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11189, 11223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11907.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12261.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13021.
Παρέµβασή της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13487.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14490.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκ-

παίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14938.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15988.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηµαθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2247, 2255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2288, 2291, 2303.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2703,
3089, τόµ. Θ, σ. 6409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2948, 2983, 2984.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3640.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται
στα "σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5175.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5731.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί
η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5916, 5920.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6014, 6017, 6025, 6093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
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προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6365.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7027.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7468.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7519.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8770, 8802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8972, 8978.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9434, 9438.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-

µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10161.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10251.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10741, 10750.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12730.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύστα-
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ση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13487.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας
Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-072016 Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15757.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16233.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 249.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3084, 3085, 3088.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων. τόµ. Ζ, σ. 4391, 4392.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για την εκποίηση της περιουσίας
των εταιρειών «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΞ
«ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» για 6 µήνες. τόµ. Η, σ. 5693, 5694.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5693,
τόµ. ΙΔ, σ. 10556, 10557.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Η, σ. 5695.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6056, 6058, 6149.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6609, 6611.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά την παραχώρηση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού
στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι, σ. 6761, 6762.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανασύσταση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής
Εστίας. τόµ. Ι, σ. 7115, 7116.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
του Δήµου Βόλου από το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8543, 8544.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Διαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων µικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν είκοσι έως σαράντα εννέα άτο-

µα, εντός της οικονοµικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ)". τόµ.
ΙΓ, σ. 9208, 9209.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των ανέργων όλων των νησιωτικών δήµων από το
«Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας». τόµ. ΙΔ, σ. 10555,
10556, 10557.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαγραφές σπουδαστών δηµόσιων ΙΕΚ από τα µητρώα του ΟΑΕΔ.
τόµ. ΙΖ, σ. 12805, 12806.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης για συρρίκνωση των Επαγγελµατικών
Σχολών (ΕΠΑΣ) Μυτιλήνης. τόµ. ΙΘ, σ. 14590, 14591.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επιταγή εργασίας. τόµ. Κ, σ.
15179, 15180.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από το νέο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας Δήµων και Ανέργων από ολόκληρες περιφέρειες. τόµ. Κ, σ.
15453, 15454.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ευβοίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
18.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 435,
465.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1151,
τόµ. Ε, σ. 2720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων
ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ, σ. 1368, 1369, 1370.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1368,
1685, τόµ. Δ, σ. 2644, 2671, τόµ. Ε, σ. 2697, 2708, 2717,
2733, 2749, τόµ. ΣΤ, σ. 4126, τόµ. Η, σ. 5600, 5625, τόµ.
Θ, σ. 5936, τόµ. ΙΑ, σ. 7714, 7715, 7721, τόµ. ΙΒ, σ. 8809,
8822, 8848, 8943, 8962, τόµ. ΙΓ, σ. 9465, 9470, 9473,
9483, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12143, τόµ. Κ, σ. 15471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1684, 1685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες
παραγωγούς. τόµ. Δ, σ. 2161, 2162, 2163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβο-
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λή της ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων στους αγρότες της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2186, 2187, 2188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες για το 2015. τόµ. Δ,
σ. 2619, 2620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος του ελληνικού ελαιόλαδου. τόµ. Δ, σ. 2620, 2621, 2622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2662-2664, 2673, 2688, 2689, 2691,
2692, 2693, τόµ. Ε, σ. 2697, 2698, 2703, 2708, 2717,
2718, 2720, 2733, 2743, 2749, 2750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2980-2982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστήριξη και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος στον Νοµό
Καρδίτσας. τόµ. Ε, σ. 3521, 3522.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή αδειοδότησης έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής. τόµ. Ε, σ. 3523.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των παραγωγών πατάτας του Κάτω Νευροκοπίου Δράµας εξαιτίας της ύπαρξης επιβλαβούς
µύκητα σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. τόµ. ΣΤ, σ. 4125,
4126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του συµψηφισµού ενέργειας στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. τόµ. ΣΤ, σ. 4129, 4130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2015 και της εξισωτικής 2015 των αγροτών. τόµ. Ζ, σ. 4926, 4927.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5039.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5307, 5308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η, σ. 5597, 5598.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5600, 5608-5610,
5616, 5623, 5624, 5625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. τόµ. Θ, σ. 5909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες αλίευσης τόνου για το έτος 2016. τόµ. Θ, σ. 5910, 5911.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυ-

βέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5916, 5919, 5921, 5922,
5923, 5925, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5922, 5938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων που οφείλει ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για το 2015 στους αγρότες. τόµ. Θ, σ. 5985, 5986,
5987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση της «κάρτας του αγρότη». τόµ. Θ, σ. 5987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξαίρεσης του Ευβοϊκού Κόλπου από την εφαρµογή της απόφασης του Υπουργείου που επιτρέπει την αλιεία µε το εργαλείο της βιντζότρατας. τόµ. Θ, σ. 5988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµβολή
του Υπουργείου στη βελτίωση του τραπεζικού προϊόντος µε
την επωνυµία «Κάρτα Αγρότη». τόµ. Ι, σ. 6673, 6674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των οφειλόµενων αποζηµιώσεων και ενισχύσεων στους
αγρότες της Ηλείας για τις ζηµιές στην αγροτική παραγωγή
του Α’ εξαµήνου του 2015. τόµ. Ι, σ. 6675, 6675, 6676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της διαδικασίας του εργόσηµου των παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία.
τόµ. Ι, σ. 6926, 6927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκτηση από το ελληνικό δηµόσιο απευθείας από τους Έλληνες
αγρότες των κρατικών ενισχύσεων ύψους 421 εκατοµµυρίων ευρώ της περιόδου 2008-2009, µετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2016.
τόµ. Ι, σ. 6928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα συµπληρωµατικά έργα του φράγµατος Μπραµιανών Ιεράπετρας.
τόµ. Ι, σ. 6929, 6930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή του αλιεύµατος από τις βιντζότρατες. τόµ. Ι, σ.
6931, 6932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατανοµή δικαιωµάτων ενίσχυσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) για την περίοδο 2015-2019. τόµ. Ι, σ. 7055, 7056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδειοδότηση των πρόχειρων καταλυµάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. Ι, σ. 7435, 7436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ, σ.
7709, 7711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και
της γαλακτοπαραγωγής. τόµ. ΙΑ, σ. 7712, 7713.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ, σ. 7714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου εξαιτίας της εισαγωγής αφορολόγητου ελαιόλαδου από την Τυνησία. τόµ.
ΙΑ, σ. 7715, 7716, 7717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ανακτήσεις αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. ΙΑ, σ. 7718, 7719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. ΙΑ, σ. 7720, 7721.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου της µεταφοράς νερού από τον Πηνειό στη Δυτική Αχαΐα. τόµ. ΙΑ, σ. 7722, 7723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των αναγκαστικών συνεταιρισµών στον Νοµό Χίου. τόµ.
ΙΑ, σ. 7723, 7724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8809, 8822, 8829, 8839, 8840, 8841,
8842, 8850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απόσυρση της κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για το «ελληνικό γιαούρτι». τόµ.
ΙΒ, σ. 8904, 8905.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πληρωµές ανειληµµένων υποχρεώσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013. τόµ. ΙΒ, σ. 8906,
8907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των επιδοτήσεων στους παραγωγούς της
χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8907, 8908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Φράγµα
Καλαµίου του Δήµου Βιάννου. τόµ. ΙΒ, σ. 8909, 8910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8915, 8916, 8917, 8925, 8944, 8952,
8959, 8962, 8967, 8978, 8979, 8985, 8986, 8987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Χανίων.
τόµ. ΙΓ, σ. 9116, 9117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9432, 9433, 9470, 9471, 9483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αντικανονικές περικοπές ενισχύσεων, την αναγκαία παράταση της
προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2016 και επιβεβληµένο το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων για τα οριστικά δικαιώµατα. τόµ. ΙΓ, σ.
9926, 9927, 9928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών, για τη µειωµένη παραγωγή σε όλες
σχεδόν τις δενδρώδεις καλλιέργειες Πέλλας και Ηµαθίας.
τόµ. ΙΓ, σ. 9928, 9929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκπρόθεσµες ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την
εσφαλµένη ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων καλλιεργητών ενταγµένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η τεχνική λύση που δόθηκε
το 2014 για την κατανοµή των δηµόσιων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων αρµοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. ΙΓ, σ.
9930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών και
υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε 21-4-2016
στις περιοχές Ανατολή και Μύρτο του Δήµου Ιεράπετρας
Ε.Π. Λασιθίου Κρήτης. τόµ. ΙΓ, σ. 9931, 9932.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10129, 10190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα πληρωµών άµεσων ενισχύσεων σε αγρότες που υπέβαλλαν ενστάσεις ή βρίσκονται σε διαδικασίες ελέγχων.
τόµ. ΙΔ, σ. 10545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους δενδροκαλλιεργητές του Νοµού
Λάρισας για την παραγωγή τους που καταστράφηκε από
πρόσφατο παγετό. τόµ. ΙΔ, σ. 10546, 10547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη
διενέργεια ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών. τόµ. ΙΔ, σ. 10548, 10549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων των αγροτών του Δήµου Σουφλίου
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω των καταστροφών στο φυσικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πληµµύρες
του 2015. τόµ. ΙΔ, σ. 10549, 10550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση επικαίρων ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ, σ. 10703, 10704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ολοκληρωµένο σύστηµα χαλαζικής προστασίας των παραγωγών
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. τόµ. ΙΔ, σ. 10705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «την παραγωγή φέτας από εισαγόµενο γάλα». τόµ. ΙΔ, σ. 10706,
10707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον θεσµό
του κτηνιάτρου εκτροφής. τόµ. ΙΔ, σ. 10707, 10708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία. τόµ. ΙΔ, σ. 10709, 10710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Δωρεάν
Παραχώρηση Τεµαχίου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια
του Δήµου Παύλου Μελά για ανέγερση του 5ου Δηµοτικού
Σχολείου και του 7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ, σ. 11023, 11024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
των κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα αιγοπρόβατα.
τόµ. ΙΕ, σ. 11024, 11025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις διαφαινόµενες ζηµιές στην παραγωγή ελαιολάδου σε περιοχές της Κρήτης, λόγω προβληµατικής καρπόδεσης της ελιάς. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12142, 12143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων σε περιοχές της Πελοποννήσου από
τις πληµµύρες και το χαλάζι της 25ης Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12659, 12660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε
στις 19-06-2016 στη Ρόδο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12661, 12662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «πακέτο
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Χατζηγάκη» και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
περί ανάκτησης του ποσού των 327 εκατοµµυρίων ευρώ ως
παρανόµως καταβληθέντος σε Έλληνες αγρότες το 2008
και 2009. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12662, 12663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για ανάθεση του ρόλου της αρµόδιας
αρχής για τη µέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών
της κλωστικής κάνναβης, στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Βάµβακος. τόµ. ΙΖ, σ. 12874, 12875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακριβή τηλεπισκόπηση των εκτάσεων που οδηγεί σε πρωτοφανές οικονοµικό αδιέξοδο τους βαµβακοκαλλιεργητές. τόµ.
ΙΖ, σ. 12875, 12876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
της χρήσης σκόνης γάλακτος στην παρασκευή του ελληνικού γιαουρτιού. τόµ. ΙΖ, σ. 12933, 12934, 12935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης τη φετινή άνοιξη. τόµ. ΙΖ, σ. 12935, 12936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πληρωµές του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρεµµατικής ενίσχυσης αµπελώνων έτους 2015. τόµ. ΙΗ, σ. 13867, 13868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την συνδεδεµένη ενίσχυση, µε κριτήριο το άπιαστο
όριο των 120 κιλών γάλα ανά ζώο, για χιλιάδες κτηνοτρόφους µε εγχώριες φυλές εντατικής βοσκής. τόµ. Κ, σ.
15399, 15400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης των έργων του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου
Αργολίδας. τόµ. Κ, σ. 15400, 15401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15471,
15475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ζηµιές
στις καλλιέργειες και σε εγκαταστάσεις από πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Ηλεία. τόµ. ΚΑ, σ. 15960,
15961.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προτάσεις των γεωτεχνικών εργαζοµένων στον ΕΛΓΑ Κρήτης.
τόµ. ΚΑ, σ. 15962, 15963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Πελοπόννησο. τόµ. ΚΑ, σ. 16081,
16082.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 163.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 435.
Αναφορά της στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1301.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1707.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες
παραγωγούς. τόµ. Δ, σ. 2161, 2162, 2163.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2646-2648, 2667, 2678, 2679, 2681,
τόµ. Ε, σ. 2697, 2699-2701, 2721, 2726, 2728, 2733.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2681,
τόµ. Ε, σ. 2725, 2726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2952, 2953.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η, σ. 5596, 5597,
5598.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
συγχώνευσης - κατάργησης µονάδων της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας. τόµ. ΙΒ, σ. 8447, 8448, 8449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8965, 8966.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2697,
2707, 2708, 2718, 2725, 2728, 2734, 2834, τόµ. Η, σ.
5596, 5597, τόµ. ΙΒ, σ. 8448, 8449, τόµ. ΙΓ, σ. 9496, τόµ.
ΙΕ, σ. 11609, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11823.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9506, 9507.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10136, 10137.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ενδεχόµενο περικοπής του 60% της σύνταξης των αγροτών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11821, 11822, 11823.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
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του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12268.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
της χρήσης σκόνης γάλακτος στην παρασκευή του ελληνικού γιαουρτιού. τόµ. ΙΖ, σ. 12933, 12934, 12935.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13101, 10106.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13147.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "πάγωµα"
του συνόλου των εκτιµήσεων των ζηµιών στις εκµεταλλεύσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου και κατ’ επέκταση
των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ. τόµ. ΙΘ, σ. 14648,
14649.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδράνεια για την αντιµετώπιση των «γκρίζων µισθώσεων» στις
µισθώσεις ιδιωτικών χώρων ως τουριστικών καταλυµάτων.
τόµ. Κ, σ. 15444, 15445, 15446.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16124.
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λακωνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 92.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2644-2646, τόµ. Ε, σ. 2698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2883.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η, σ. 5596.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5604,
τόµ. ΙΒ, σ. 8907.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5604, 5611,
5612, 5613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκτηση από το ελληνικό δηµόσιο απευθείας από τους Έλληνες
αγρότες των κρατικών ενισχύσεων ύψους 421 εκατοµµυρίων ευρώ της περιόδου 2008-2009, µετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2016.
τόµ. Ι, σ. 6927, 6928.

Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πληρωµές ανειληµµένων υποχρεώσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013. τόµ. ΙΒ, σ. 8906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8913, 8916, 8982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11919, 11920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στήριξης των περιοχών της Λακωνίας και της Μεσσηνίας
που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. τόµ. Κ, σ.
15408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16158.
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ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10,
13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 402.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1014.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2284,
τόµ. Θ, σ. 5919, 6362, 6626, τόµ. ΙΒ, σ. 8501, τόµ. ΙΣΤ, σ.
12212, τόµ. ΙΖ, σ. 12853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5737.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5919.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5919, 5920.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6583, 6626.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7511-7513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8951, 8952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10193.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10570.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11872, 11912,
11913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12212.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12857, 12858.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15054-15056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16152, 16153.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16340.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 93.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 443.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 630.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση

και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 24972499, 2534, 2535.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2522,
2534, τόµ. Ε, σ. 2921, τόµ. Η, σ. 5243, 5274, 5315, 5317,
τόµ. Θ, σ. 6254, 6268, τόµ. ΙΔ, σ. 10166, 10251, 10573,
τόµ. ΙΕ, σ. 11140, 11235, τόµ. ΙΖ, σ. 12718, 12866,
12957.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2803-2805.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4140.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5241, 5242,
5243, 5315.
Αναφορά της στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5242.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6074, 6075.
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Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6254.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9251.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9455.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών µεταρρυθµίσεων -"Λίστα Σταθάκη". τόµ. ΙΓ, σ. 9942, 9943.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που βρίσκονται «σε
κίνδυνο». τόµ. ΙΓ, σ. 9944, 9945, 9946.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10167, 10177.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή
σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10573.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού

Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11107, 11108, 11140, 11143, 11157, 11199, 11218,
11236, 11238, 11239
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11238,
11239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12227,
12228.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12865, 12866.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12957.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13062.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14493.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15753.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16138.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 248,
τόµ. Β, σ. 822, 851, 854, 878, 899, 900, 912, 985, 986,
987, 991, 992, τόµ. Ε, σ. 2707, τόµ. ΣΤ, σ. 4152, 4153,
4156, 4158, τόµ. Ζ, σ. 4496, τόµ. Η, σ. 5765, τόµ. ΙΑ, σ.
7715, 7716, 7717, 7725, 7726, τόµ. ΙΓ, σ. 9540, τόµ. ΙΖ, σ.
13228, τόµ. ΙΘ, σ. 14711, 14935.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 821, 822, 823, 824, 853, 854,
877, 878, 899, 900, 901, 903, 912, 913, 959, 968, 969,
970, 972, 973, 984, 985, 991, 992.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 969, 970.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2719, 2720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2954.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3732.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4135, 4136,
4140, 4141, 4142, 4145, 4152, 4153, 4156, 4157.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4496, 4503,
4514, 4515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «φυγή»
των επενδύσεων. τόµ. Θ, σ. 6496, 6497.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου «οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσαρά» και την καθυστέρηση ολοκλήρωσής του. τόµ. Θ, σ.
6529, 6531, 6532.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Α-

σύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου εξαιτίας της εισαγωγής αφορολόγητου ελαιόλαδου από την Τυνησία. τόµ.
ΙΑ, σ. 7715, 7716, 7717.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ, σ. 7715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµονή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΑ,
σ. 7724, 7725, 7726.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΑ, σ. 7727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εύρυθµη
λειτουργία του αεροδροµίου «Καζαντζάκης». τόµ. ΙΑ, σ.
7730, 7731, 7732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα καθυστέρηση στην κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι Κρήτης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11815, 11816, 11817, 11818.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14934, 14935.
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 13.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 331.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 843.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2930, 2931.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4052.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία αποφοίτησης των φοιτητών ειδίκευσης «Τάε Κβο Ντο»
από τα ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Αθηνών, λόγω έλλειψης διδασκόντων της συγκεκριµένης ειδικότητας. τόµ. Ζ, σ. 4317, 4318.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4319.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4319.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 5193.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6342, 6343.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6815.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9154, 9155, 9303.
Αναφορά της στην 5η Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9497.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9497.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10251.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13007.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13133.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14694.
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
Ορκωµοσία του, µε όρκο επί του Κορανίου, ως Βουλευτής Ροδόπης (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 10, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8838.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14459.
Β
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λαρίσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2226.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4192,
τόµ. Η, σ. 5472, τόµ. Θ, σ. 5860.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4258.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του Δάσους των Αγίων Θεοδώρων, στην τοπική κοινότητα Ραψάνης, δηµοτική ενότητα Κάτω Ολύµπου του Δήµου
Τεµπών. τόµ. Η, σ. 5470, 5471, 5472.
Αναφορά της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5860.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιε-

248
χοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5860, 5861, 5862.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον τερµατισµό λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου και την ανάσχεση της πολιτιστικής δραστηριότητας σε µια ευαίσθητη
περιοχή της Ελλάδας. τόµ. Ι, σ. 6662.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έξαρση
του προβλήµατος της διακίνησης-εµπορίας-χρήσης των
ναρκωτικών στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. Ι, σ. 6941, 6942.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10285.
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χανίων
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 927,
τόµ. Γ, σ. 1381, 1382, τόµ. Η, σ. 5206, 5287, 5713, τόµ.
ΙΓ, σ. 9257, 9258, τόµ. ΙΖ, σ. 13112, 13174, τόµ. ΙΗ, σ.
13668, τόµ. ΙΘ, σ. 14711.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 935.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3058.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3264.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 5193.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5206.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8973.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές στην ελαιοκαλλιέργεια της Κρήτης τη φετινή άνοιξη. τόµ. ΙΖ, σ. 12935.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12935.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13112, 13160, 13165.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13557.
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Χαλκιδικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 384,
385.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδε-
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µένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2681.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3004,
τόµ. Ζ, σ. 4955, τόµ. ΙΖ, σ. 13081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3004.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2016. τόµ. Ε, σ. 3153.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4955.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό
1, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η, σ. 5800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους «άταφους πεσόντες του έπους του ’40 και τη σηµερινή ανήθικη»
-όπως την χαρακτηρίζει ο Βουλευτής- «απαίτηση του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών». τόµ. ΙΔ, σ. 10553, 10554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
διακοπής της κατασκευής ζωτικής σηµασίας έργων στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. ΙΗ, σ. 13854, 13855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποδέσµευση κονδυλίων για την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΘ, σ. 14593, 14594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρί-

ου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση του Αστυνοµικού Τµήµατος της Αρναίας του Νοµού
Χαλκιδικής σε αστυνοµικό σταθµό, σύµφωνα µε σχετικό
σχέδιο προεδρικού διατάγµατος. τόµ. Κ, σ. 15414, 15415,
15416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16127.
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κερκύρας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 78, 79.
Ορισµός της ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου για την
Α’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Α, σ. 293.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 440,
τόµ. Β, σ. 958, τόµ. Δ, σ. 2236, τόµ. Ε, σ. 3266, τόµ. ΣΤ, σ.
4219, τόµ. Ζ, σ. 4986, τόµ. Η, σ. 5174, 5200, 5287, τόµ.
Θ, σ. 6294, τόµ. Ι, σ. 6707, 6713, 6823,, τόµ. ΙΓ, σ. 9162,
9194, 9244, 9911, τόµ. ΙΔ, σ. 10486, 10488, τόµ. ΙΕ, σ.
11656, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12182, τόµ. ΙΖ, σ. 13146, 13197,
13206, τόµ. ΙΘ, σ. 14935, 14945, τόµ. ΚΑ, σ. 16046,
16059, 16069, 16070.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 447.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 958.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών
τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής» και γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και
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της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». τόµ. Δ, σ. 2236, 2237.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2964.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3266, 3267.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3606, 3607, 3608.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4064.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4226.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο που πρέπει να δοθεί στους Βουλευτές για να αναπτύξουν τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και την ώρα λήξης της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4253, 4254.
Οµιλία της επί του παρεµπίπτοντος θέµατος που ετέθη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο, σχετικά µε την
προβολή βίντεο στην εκδήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αφορούσε δηµοσιογράφους και κανάλια. τόµ. Ζ, σ. 4986.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5187, 5201.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 5193.
Αναφορά της στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5201.
Αναφορά της στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην
Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5533.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6076.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ι, σ.
6669, 6670, 6671.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6710.

Αναφορά της στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6824.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6824.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7521, 7522.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7537.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8770.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9162, 9180, 9194, 9297, 9301,
9302.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9902,
9903.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9902,
9911.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-
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µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10177, 10180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10488.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11190.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12183,
12203, 12216-12218.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12851.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 12999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13149.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13205, 13206.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13459, 13460.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14945, 14947.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16059, 16063, 16066, 16067, 16069, 16070, 16074.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 843, 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1289, 1290, 1292, 1323.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1290, 1292.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1290,
1323, τόµ. Γ, σ. 1389, 1392, 1647, τόµ. Ε, σ. 2894, τόµ. Η,
σ. 5271, 5764, τόµ. Θ, σ. 5950, 5951, τόµ. ΚΑ, σ. 16086,
16099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2892, 2893, 2894.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2894.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5243, 5283.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
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2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απουσία
της πολιτείας στα αναγκαία έργα για την προστασία του Υµηττού. τόµ. Θ, σ. 5950, 5951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση από ΜΚΟ µε ύποπτο ρόλο και χρηµατοδότηση
στους χώρους υποδοχής προσφύγων και παράνοµων µεταναστών. τόµ. ΙΒ, σ. 8534, 8535, 8536.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ρόλο των ΜΚΟ για την αντιµετώπιση του προσφυγικού και µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10160.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας

και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10725, 10726, 10752, 10753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12198,
12210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13012, 13013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15734, 15735, 15736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16086, 16087, 16098,
16099, 16111, 16112, 16117, 16160.
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 483.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 977.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2720,
3123, 3125.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3082, 3126.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5044, 5045.
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Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η, σ. 5597.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6100, 6103.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6158.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8801, 8802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13208.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14280.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15345.

ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
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Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2503,
2504, 2536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2783-2785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "την παρέµβαση της εργοδοσίας στη λειτουργία του Σωµατείου των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ". τόµ. ΣΤ, σ.
3593, 3594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην καθαριότητα των νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 4714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία προστασία
των επενδύσεων». τόµ. Ζ, σ. 4987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συντήρηση του παράκτιου αναχώµατος στις εκβολές των ποταµών
Αξιού και Γαλλικού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 5013, 5014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5258.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5602, 5622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ» στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Θ, σ. 5907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6584-6586, 6589,
6621, 6622.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6622,
τόµ. ΙΗ, σ. 14317, 14323, τόµ. Κ, σ. 15466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια». τόµ. Ι, σ. 6976.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7013-7015, 7043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7453, 7454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπόδοση εξορυχθέντων εδαφών από την "ΔΕΗ Α.Ε.". τόµ.
ΙΒ, σ. 9021, 9022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9447, 9448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10142, 10143.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11088,
11089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11112-11114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13342-13344,
13379.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13902-13904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσε-
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ων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14274-14276, 14317, 14323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στον Δήµο Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ, σ. 15465, 15466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16157.
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 12, 18.
Εκλογή του στο αξίωµα του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής
της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 81, 82, 83, 85, 86, 87, 96, 97, 216, 218, 220,
221, 223, 332, 335, 336, 472, 474, 475, 624, 628, τόµ. Β,
σ. 860, 869, 872, 874, 876, 877, 878, 920, 921, 924, 925,
927, 929, 1192, 1193, 1194, 1304, 1307, 1309, 1317,
τόµ. Γ, σ. 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409,
1411, 1413, 1414, 1640, 1642, 1643, 1644, τόµ. Δ, σ.
2090, 2092, 2094, 2096, 2231, 2234, 2235, 2241, 2342,
2343, 2344, 2345, 2350, 2353, 2479, 2489, 2493, 2622,
2623, 2626, 2628, 2636, 2637, 2638, 2643, τόµ. Ε, σ.
2730, 2733, 2734, 2735, 2740, 2748, 2749, 2750, 2885,
2889, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3499, 3501, 3502,
3503, 3504, 3505, 3507, τόµ. ΣΤ, σ. 3601, 3603, 3604,
3605, 3606, 3608, 3609, 3610, 3650, 3651, 3652, 3653,
3654, 3655, 3656, 3658, 3659, 3661, 3662, 4113, 4256,
4258, 4259, 4267, τόµ. Ζ, σ. 4356, 4537, 4539, 4706,
4709, 4710, 4711, 4712, 4715, 4717, τόµ. Η, σ. 5079,
5208, 5209, 5211, 5213, 5214, 5216, 5266, 5267, 5268,
5269, 5270, 5272, 5273, 5274, 5275, 5281, 5307, 5310,
5315, 5596, 5597, 5599, 5600, 5602, 5604, 5607, 5677,
5678, 5681, 5682, 5683, 5686, 5689, 5691, 5692, 5693,
τόµ. Θ, σ. 5942, 5944, 5947, 5951, 5996, 5997, 6000,
6093, 6095, 6096, 6097, 6098, 6101, 6102, 6103, 6108,
6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6260, 6261,
6263, 6273, 6277, 6282, 6622, 6625, 6626, τόµ. Ι, σ.
6704, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6713, 6714, 7100,
7103, 7108, 7110, 7111, 7112, 7113, 7467, τόµ. ΙΑ, σ.
7519, 7520, 7521, 7522, 7536, 7537, 7540, 7541, 7542,
7543, 7544, 7545, τόµ. ΙΒ, σ. 8436, 8438, 8547, 8548,
8946, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8956,
8958, 8959, τόµ. ΙΓ, σ. 9155, 9159, 9160, 9161, 9164,
9165, 9174, 9176, 9177, 9256, 9257, 9258, 9259, 9262,
9264, 9265, 9267, 9268, 9272, 9273, 9274, 9435, 9444,
9477, 9483, 9484, 9487, 9488, 9489, 9492, 9493, 9494,
9942, 9953, τόµ. ΙΔ, σ. 10077, 10079, 10081, 10084,
10086, 10087, 10088, 10096, 10097, 10102, 10279,
10280, 10281, 10282, 10297, 10309, 10541, 10547,
10552, τόµ. ΙΕ, σ. 11012, 11016, 11021, 11023, 11129,
11136, 11138, 11140, 11141, 11142, 11143, 11149,
11150, 11153, 11154, 11158, 11160, 11162, 11164,
11244, 11245, 11249, 11250, 11251, 11252, 11255,
11646, 11648, 11649, 11653, 11655, 11656, 11657,
11658, 11659, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11927, 12140, 12142, 12143,
12144, 12145, 12149, 12177, 12140, 12142, 12143,

12144, 12145, 12149, 12177, τόµ. ΙΖ, σ. 12716, 12717,
12718, 12722, 12724, 12725, 12726, 12727, 12730,
12731, 12732, 12739, 12740, 12864, 12866, 12867,
12868, 12872, 12878, 12879, 13156, 13158, 13159,
13162, 13163, 13164, 13165, 13166, 13167, 13168,
13169, 13174, 13175, 13278, 13280, 13281, 13282,
13285, 13492, τόµ. ΙΗ, σ. 13528, 13529, 13533, 13534,
13538, 13552, 13635, 13636, 13643, 13644, 13647,
13651, 13656, 13657, 14283, 14290, 14291, 14297,
14298, 14299, τόµ. ΙΘ, σ. 14450, 14452, 14454, 14456,
14458, 14459, 14460, 14461, 14462, 14655, 14660,
14730, 14731, 14732, 14934, 14935, 14936, τόµ. Κ, σ.
15133, 15135, 15155, 15157, 15469, 15471, 15472,
15473, 15474, 15487, τόµ. ΚΑ, σ. 16155, 16156, 16158,
16160, 16170, 16229, 16233, 16322, 16323, 16324,
16325, 16326, 16327, 16328, 16329, 16330, 16331,
16333, 16335, 16336, 16337, 16338, 16339, 16397,
16398, 16399.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 183.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη βιαιοπραγία εναντίον
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου,
κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ,
σ. 1644.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013" και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2089, 2090,
2091.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµου: α. "Κύρωση του Απολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2013" και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ.
2093.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη δυνατότητα βάση του άρθρου 108 παρ. 5 του
Κανονισµού της Βουλής, να λάβουν το λόγο και οι εισηγητές, εκτός των όσων έχουν αντίληψη επί των κυρώσεων των
συµφωνιών, κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών. τόµ. Δ, σ. 2236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2943, 2944.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού
προσωπικού στα σχολεία του Δήµου Σαρωνικού. τόµ. ΣΤ,
σ. 4114.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης
της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της
Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την
τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ,
και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
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1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5282, 5283.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε δηµοσίευµα αναφορικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού.
τόµ. Η, σ. 5686.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων στο προσφυγικό ζήτηµα από την Κυβέρνηση και τον κίνδυνο εξόδου της
χώρας από τη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5691.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα φορολογικά βάρη των αγροτών. τόµ. Θ, σ.
5942.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απουσία της πολιτείας στα αναγκαία έργα
για την προστασία του Υµηττού. τόµ. Θ, σ. 5951.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επανεξέταση των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. Θ, σ. 5998.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την πρόταση κοµµάτων της αντιπολίτευσης να αναβληθεί η ψηφοφορία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 104
παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ, Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
6621, 6622, 6626.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ.
6704, 6705, 6706, 6707.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µείωση των χρεώσεων στη χρήση πλαστικού
χρήµατος και συναλλαγών µέσω e-banking. τόµ. Ι, σ. 7106.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Ι, σ. 7112, 7113, τόµ. ΙΒ, σ. 8958, τόµ. ΙΗ, σ. 14297.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9175.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων-µεταναστών στο Ελληνικό. τόµ. ΙΔ, σ. 10544.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10643.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρης ερώτη-

σης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. ΙΕ, σ.
11015, 11016.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου.
τόµ. ΙΕ, σ. 11017.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις συνθήκες φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. τόµ. ΙΕ, σ. 11244, 11245.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µείωση του κόστους διέλευσης από την Γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». τόµ. ΙΕ, σ. 11253, 11254,
11255.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12253.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του
Συµβουλίου 2014/335/ΕΚ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 12717.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). τόµ. ΙΖ, σ. 12872.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
13159.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ, σ. 15472.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για
το µεταναστευτικό µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο
κατάρρευσης της συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ. 16400.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10,
13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 180, 181.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 303,
453, τόµ. Β, σ. 929, 930, 989, 1169, τόµ. Δ, σ. 2306, τόµ.
Ε, σ. 2726, 3059, 3122, 3123, 3124, τόµ. ΣΤ, σ. 3649,
3652, 3705, 3706, 4241, τόµ. Η, σ. 5267, 5269, 5274,
5741, τόµ. Θ, σ. 6596, τόµ. Ι, σ. 7150, 7152, 7153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 303,
450-452, 453, 498, 499.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 303.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 498, τόµ. Ε, σ.
3055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 817, 818, 819, 828, 830, 927,
928, 929, 930, 987, 988, 989, 990, 991, 994.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 817, 818, 819, 828, 830.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 987, 988, 989, 990, 991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1171, 1172, 1174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1382, 1383.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1383.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2106-2108, 2112.
Αναφορά του στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Γ. Πανούση. τόµ. Δ, σ. 2108.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2112,
τόµ. Ε, σ. 3056, 3122, 3123, 3124, τόµ. Ι, σ. 7151, 7152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2308, 2372.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό της Βουλής να εισαχθεί
βουλευτική τροπολογία προς ψήφιση, ο οποία δεν έχει γίνει
δεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2372, 2386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2726-2728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3055, 3056, 3058, 3059, 3122, 3123,
3124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3652, 3653, 3705, 3706.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν είναι
σύµφωνο µε τον Κανονισµό της Βουλής να εισαχθεί βουλευτική τροπολογία προς ψήφιση, ο οποία δεν έχει γίνει δεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό. τόµ. ΣΤ, σ. 3706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3826-3828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4238, 4239, 4241.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδη-
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γίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5271, 5277,
5278.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5277.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5277.

Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5740.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5740, 5741, 5745, 5748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5740, 5741, 5745, 5748, 5749, 5754.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5749, 5754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6596.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6596, 6597.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7146, 7151, 7152, 7153.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10128.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13059.
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Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13456, 13457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16109, 16110.
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 206, 207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 930.
Ορκωµοσία του, σε αντικατάσταση του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Δ, σ. 2319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3641, 3642, 3648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσκληση για καταγραφή αδιόριστων προηγούµενων διαγωνισµών ΑΣΕΠ. τόµ. ΣΤ, σ. 4122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πριµοδότηση µουσουλµάνων της Θράκης σε προκηρύξεις πρόσληψης υγειονοµικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας.
τόµ. Η, σ. 5148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6125.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6273,
6282, 6301, 6324, 6369, 6382, 6396, 6415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.

Θ, σ. 6282, 6286, 6302, 6303, 6304, 6305, 6308, 6317,
6318, 6326, 6341, 6342, 6369, 6375, 6382, 6396, 6415,
6417, 6418, 6419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10186, 10219, 10221,
10222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και την απόδοση δικαιοσύνης για τα πλαστά πτυχία στο δηµόσιο. τόµ. ΙΔ, σ. 10714, 10715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13084-13086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13133.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13454.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15341,
15345, 15346.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 15346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. τόµ. Κ, σ. 15451, 15452.
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηµαθίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
471.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
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δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1005.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ, σ. 1369.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1680.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1684,
τόµ. Ι, σ. 7040, 7042, 7445, τόµ. ΙΓ, σ. 9542, τόµ. ΙΔ, σ.
10183, τόµ. ΙΖ, σ. 12718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2312, 2314, 2358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2875.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7009, 7042.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7446-7448,
7460, 7463, 7465, 7470.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8976, 8977, 8978.

Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9376, 9420, 9427, 9432.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9483.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10068, 10262, 10281.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11076,
11082, 11094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12725, 12740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13558.
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φθιώτιδας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 196, 197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιου-
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λίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2496,
2534.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2801-2803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15048.

ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3062,
3063, τόµ. Η, σ. 5151, 5167, 5173, τόµ. Θ, σ. 6077, 6078,
6079, 6080, τόµ. Ι, σ. 7099, τόµ. ΙΒ, σ. 8790, τόµ. ΙΖ, σ.
13003, 13138, 13144, 13145, τόµ. ΚΑ, σ. 16380, 16392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3062, 3063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5151-5153, 5161,
5167, 5168, 5173, 5177, 5179, 5180, 5182, 5187, 5190,
5191, 5193, 5196, 5198, 5214, 5215, 5216.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6030, 6077, 6078, 6079, 6080, 6139,
6140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων». τόµ. Θ, σ.
6569, 6570, 6571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ). τόµ. Ι, σ. 7099, 7100, 7101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7542, 7543.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8790, 8794, 8795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Στρατοπέδου
συγκέντρωσης Χαϊδαρίου και την ανάδειξη του χώρου ως
Μνηµείου Εθνικής Αντίστασης. τόµ. ΙΓ, σ. 10039, 10040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα "Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ". τόµ. ΙΓ, σ. 10041, 10042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα και τις προοπτικές της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων ΕΛΒΟ. τόµ. ΙΓ, σ. 10043, 10044.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δη-
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µοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10598.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία hot spot στη συνοικία των νεοπροσφύγων Ποντίων,
Γκορυτσά Ασπροπύργου. τόµ. ΙΕ, σ. 11010, 11012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. τόµ. ΙΕ,
σ. 11242, 11243, 11244, 11245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση προσφύγων και µεταναστών εντός του αστικού ιστού του Δήµου Καβάλας, στο στρατόπεδο Ασηµακοπούλου. τόµ. ΙΖ, σ. 12698, 12699.

Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη άρσης των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασµών της εταιρείας "ΝΒΕΕ Α.Ε. (Ναυπηγεία Ελευσίνας).
τόµ. ΙΖ, σ. 12873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κρούσµατα φυµατίωσης σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο. τόµ. ΙΖ, σ. 12877, 12878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσχεση εταιρικών λογαριασµών της εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας». τόµ. ΙΖ, σ. 12878, 12879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13127, 13138, 13139,
13140, 13144, 13145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14276, 14279, 14280, 14312, 14313.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16393, 16394.
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αρκαδίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2868.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4137, 4155.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4155,
τόµ. Θ, σ. 6036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6024, 6025, 6041.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επί-
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πεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7143.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8499.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8514.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 113, καθώς
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό
16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος, Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ,
σ. 9573.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14976.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ.
10, 13.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέ-

τρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 464,
465.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1706.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2378.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2749,
2750, τόµ. ΙΒ, σ. 8829, 8842, 8914, 8920, τόµ. ΙΓ, σ.
9503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2808, 2809.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθιέρωση του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της τιµής των οικοπέδων στην 4η Πολεοδοµική Ενότητα Νέας
Μάκρης του Δήµου Μαραθώνα. τόµ. ΣΤ, σ. 3587, 3588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8823-8825, 8829, 8840, 8841, 8842,
8915, 8916, 8977, 8978, 8979, 8986.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9503, 9504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13021, 13022.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
µέριµνας για τη ζηµιά που υπέστησαν οι προµηθευτές αγρότες-παραγωγοί από την πτώχευση της εταιρείας «Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ, σ. 13856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14943, 14944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση Αστυνοµικών Τµηµάτων στην Περιφέρεια Αττικής. τόµ.
ΚΑ, σ. 16053, 16054, 16055.
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Χαλκιδικής (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ.
10, 13.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2954.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4552.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6061.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6696.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «ασυνειδησία των χειριστών σκαφών γρι-γρι και µε τα εγκαταλελειµµένα αλιευτικά σκάφη, που προκαλούν προβλήµατα
στη διώρυγα της Νέας Ποτίδαιας». τόµ. Κ, σ. 15172,
15173.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ.
10, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 129.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 302, 303, 310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 302,
303, 310, 323, 470, 471, 480, 486, 487, 490, 493.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 310,
τόµ. Β, σ. 988, 1154, 1184, 1190, 1292, τόµ. Γ, σ. 1642,
1643, τόµ. Ε, σ. 3139, τόµ. Ζ, σ. 4526, 4527, 4529, τόµ. Η,
σ. 5270, 5741, 5744, τόµ. Θ, σ. 6021, 6022, 6033, 6043,
6050, 6252, 6260, 6269, 6286, 6297, 6298, τόµ. ΙΑ, σ.
7704, 7882, 7884, 7888, 7897, 7898, τόµ. ΙΒ, σ. 8914,
τόµ. ΙΓ, σ. 9180, 9906, τόµ. ΙΔ, σ. 10116, 10117, 10295,
τόµ. ΙΕ, σ. 11619, 11643, τόµ. ΙΖ, σ. 12991, 13010,
13064, τόµ. ΙΗ, σ. 13635, 13643, 13647, 13660, 13672,
τόµ. ΙΘ, σ. 14655, 14679, 14688, 14997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δι-

καιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 619, 622, 636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 943, 944, 988.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον Δήµο Αχαρνών. τόµ. Β,
σ. 1104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1166, 1167, 1184,
1190, 1192.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1292, τόµ. Γ, σ. 1642, 1645,
1646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1412, 1640, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1642, 1643,
1644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2927, 2928.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3145, 3145.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4526, 4527, 4528,
4529.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4526, 4527, 4528, 4529.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 112
αυτού και την εισαγωγή της τροπολογίας µε αριθµό 144/4
18.1.2016, (για τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων
της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4527,
4528, 4529.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5045, 5048.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5067.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντα-

σφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5244, 5245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5244, 5245,
5270, 5281, 5283, 5290, 5291, 5299, 5317.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5270.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
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2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5282, 5283.
Παρέµβασή του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ.
5290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο Ζεφύρι Αττικής. τόµ. Η, σ.
5678, 5679.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5767, 5769, 5770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6032, 6048, 6049, 6050, 6066.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6114.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6252, 6255, 6256, 6257,
6259, 6266, 6267, 6269, 6270, 6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6286, 6296, 6297, 6304, 6305.
Αναφορά του στη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων
ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
Ι, σ. 6749, 6761, 6762.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιβάρυνσης των δοµών υγείας του Νοµού
Κιλκίς λόγω των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών. τόµ.
Ι, σ. 6752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά την παραχώρηση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού
στο Δήµο Αχαρνών. τόµ. Ι, σ. 6761, 6762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών καυσίµων
(ΤΕΑΠΥΚ). τόµ. Ι, σ. 6947, 6948.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6947.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απαγόρευση της οµιλίας του Μητροπολίτη Λαυρεωτικής και Μεσογαίας κ. Νικολάου στο 15ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης».
τόµ. ΙΑ, σ. 7704, 7705, 7706.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7882, 7883, 7886, 7878,
7897, 7898, 7899, 7904, 7905.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7898.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8471, 8472.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9143, 9174, 9175, 9176, 9179,
9180.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Έ-
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νωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9903,
9905, 9906, 9907.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10082, 10115,10116,
10117, 10118.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10293, 10296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος για το Παιδί «Η Παµµακάριστος».
τόµ. ΙΔ, σ. 10697, 10698, 10699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11169.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11619, 11620,
11637, 11640, 11641, 11642, 11643, 11644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυ-

µορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11904, 11906.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12984, 12985, 13210, 13211, 13212.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13471, 13473, 13474, 13479.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 13478,
13479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13643, 13647, 13648, 13649, 13658, 13660,
13664, 13665, 13666, 13672, 13673.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13664, 13665, 13666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14687, 14688, 14995, 14996, 14997.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16058, 16073, 16074.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16086, 16119, 16120,
16121.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 129,
133, 146, 332, 486, τόµ. Β, σ. 841, 860, 869, 931, 944,
953, 954, 958, 970, 971, τόµ. Γ, σ. 1688, τόµ. Η, σ. 5758,
5765, τόµ. Θ, σ. 6036, 6072, 6117, 6145, 6147, τόµ. ΙΓ, σ.
9541, τόµ. ΙΔ, σ. 10179, 10231, τόµ. ΙΕ, σ. 11158, τόµ. ΙΖ,
σ. 13477, 13490, τόµ. ΚΑ, σ. 16379.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 73, 83, 85.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 265, 266, 268, 269.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 331,
332.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
487, 488, 490.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’
82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 829, 830.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 840, 854, 849, 850, 853, 854,
856, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 880, 924,
932, 934, 953, 954, 959, 968, 969, 970, 971, 974, 976,
977, 984, 985, 991.
Παρέµβασή της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 944.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 969, 970,
971, τόµ. Θ, σ. 6117, 6118.

Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την
προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β,
σ. 1124.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1688.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2245.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3020, 3021, 3022.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3138, 3145.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3702, 3703, 3704.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4138, 4141,
4144, 4148, 4155.
Παρέµβασή της στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5044.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5248, 5249,
5281, 5288.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
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της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5743, 5761, 5766, 5767, 5772, 5776, 5785.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5751,
5756, 5758, 5759, 5760.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6072, 6073.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6140, 6155, 6156.
Αναφορά της στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6356, 6357, 6397.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7143, 7144, 7146, 7159.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7582, 7583.
Παρέµβασή της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7891, 7892.

Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9471, 9475, 9540, 9541, 9542, 9543.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10142, 10178, 10179.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10286, 10287.
Παρέµβασή της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10600.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
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Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10729, 10753, 10754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11157, 11158, 11172, 11179.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12260.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12741.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13013, 13017.
Παρέµβασή της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13476, 13477, 13490.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13931, 13935.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16099, 16114, 16134.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16379, 16380, 16381, 16382.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Εναρκτήριος οµιλία του ως Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων. τόµ. Α, σ. 37-40.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 40, 41,
42, 43, 51, 55, 56, 61, 136, 225, 227, 230, 231, 233, 235,
238, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 260, 261,
262, 265, 266, 270, 273, 277, τόµ. Β, σ. 869, 1119, 1123,
1124, 1125, 1126, τόµ. Δ, σ. 2211, 2213, 2219, 2221,
2222, 2223, 2226, 2229, 2230, 2282, 2286, 2319, 2337,
2465, τόµ. Ε, σ. 2751, 2752, 2753, 2755, 2756, 2759,
276, 3031, 3044, 3064, 3109, 3110, 3111, 3112, 3115,
3117, 3122, 3123, 3124, 3125, 3137, 3138, 3139, 3141,
3142, 3144, 3145, 3146, 3509, 3510, 3514, 3517, 3519,
τόµ. ΣΤ, σ. 3683, 3687, 3688, 3689, 3694, 3695, 3697,
3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3714, 4159, τόµ. Ζ,
σ. 4718, 5017, 5019, 5022, 5023, 5025, 5026, 5027,
5028, 5030, 5031, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5054,
5055, 5056, 5057, τόµ. Η, σ. 5067, 5241, 5267, 5272,
τόµ. Η, σ. 5722, τόµ. Θ, σ. 6042, 6043, 6044, 6045, 6047,
6048, 6049, 6050, 6053, 6056, 6058, 6059, 6060, 6061,
6128, 6129, 6131, 6132, 6134, 6136, 6138, 6139, 6140,
6142, 6144, 6145, 6146, 6147, 6149, 6152, 6157, 6158,
6159, 6386, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394,
6396, 6397, 6398, 6399, 6401, 6405, τόµ. Ι, σ. 7119,
7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7127, 7128, 7130, 7131,
7132, 7157, 7159, 7161, 7162, 7163, 7166, 7167, 7168,
7169, 7170, τόµ. ΙΑ, σ. 7735, 7736, 7737, 7738, 7739,
7851, 7852, 7854, 7857, 7858, 7859, τόµ. ΙΒ, σ. 8472,
8473, 8474, 8475, 8476, 8478, 8481, 8482, 8483, 8486,
8488, 8490, 8493, 8494, 8495, 8496, 8498, 8499, 8500,
8501, 8510, 8763, 8765, 8768, 8769, 8770, 8771, 8774,
8775, 8786, 8791, 8792, 8794, 8795, 8797, 8798, 8800,
8801, 8802, 8803, 8804, 8943, τόµ. ΙΓ, σ. 9392, 9524,
9526, 9527, 9528, 9530, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536,
9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543, 9544, 9545, 9549,
9550, 9551, 9552, 9555, τόµ. ΙΔ, σ. 10235, 10240,
10242, 10243, 10248, 10249, 10250, 10251, 10252,
10253, 10262, 10263, 10264, 10265, 10266, 10267,
10268, 10269, 10270, 10273, 10275, 10277, 10285,
10287, 10288, 10289, 10290, 10292, 10293, 10294,
10295, 10296, 10297, 10727, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11832, 11858,
12226, τόµ. ΙΖ, σ. 12753, 12755, 13201, 13198 13199,
13200, 13201, 13202, 13203, 13205, 13206, 13207,
13208, 13209, 13210, 13211, 13217, 13218, 13219,
13220, 13224, 13226, 13227, 13228, 13229, 13476,
13477, 13478, 13479, 13481, 13483, 13484, 13485,
13486, 13487, 13488, 13489, 13490, 13491, 13492, τόµ.
ΙΗ, σ. 14255, 14256, 14269, τόµ. ΚΑ, σ. 16117, 16208,
16209, 16210, 16214, 16215, 16216, 16217, 16218,
16219, 16222, 16234, 16237, 16239, 16240, 16241,
16242, 16243, 16247, 16248, 16250, 16252.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης και την ψηφοφορία για την
παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 63, 64.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των οµιλητών και την ώρα λήξης της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. τόµ.
Α, σ. 263.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
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δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 856, 857, 989, 990.
Συλλυπητήρια αναφορά του εκ µέρους της Βουλής των
Ελλήνων, στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ.
Francois Hollande για το ατύχηµα και τα θύµατα στη Νότια
Γαλλία. τόµ. Β, σ. 905.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, κατά την οποία απευθύνθηκε στο Σώµα ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δηµοκρατίας κ. Francois Hollande. τόµ.
Β, σ. 905, 908.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 989, 990.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
τόµ. Β, σ. 1181.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2067, 2072,
2075.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2211.
Αναφορά του στο σεισµό στη Λευκάδα. τόµ. Δ, σ. 2213.
Παρέµβασή του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για
την εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2215, 2224,
2230.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2253-2255.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2300, 2301.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού και της εισηγητικής αυτού έκθεσης του οικονοµικού έ-

τους 2016, καθώς και του τόµου για τις φορολογικές δαπάνες του 2016. τόµ. Δ, σ. 2464, 2465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3031, 3043, 3044-3046.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 3624.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3656, 3705.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν είναι
σύµφωνο µε τον Κανονισµό της Βουλής να εισαχθεί βουλευτική τροπολογία προς ψήφιση, ο οποία δεν έχει γίνει δεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό. τόµ. ΣΤ, σ. 3706.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4140, 4157.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την έγκριση Απόφασης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε την Παλαιστίνη, παρουσία του Πρόεδρου
της Παλαιστίνης κ. Mahmoud Abbas. τόµ. ΣΤ, σ. 4159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4521, 4526, 4527.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4521, 4526, 4527.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 112
αυτού και την εισαγωγή της τροπολογίας µε αριθµό 144/4
18.1.2016, (για τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων
της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4527.
Ενηµέρωση του του Προέδρου της Βουλής, ότι στη συνεδρίαση της Πέµπτης 21 Ιανουαρίου 2016, παρευρίσκεται
και θα απευθυνθεί προς το Σώµα ο Πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκης Οµήρου τόµ. Ζ, σ. 4718.
Αναφορά του στην απουσία των Υπουργών κατά τη διεξαγωγή του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Ζ, σ. 5017.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5056.

272
Οµιλία του στην Ειδική Eκδήλωση για την Hµέρα Mνήµης
των Ελλήνων Εβραίων Mαρτύρων και Hρώων του Ολοκαυτώµατος. τόµ. Η, σ. 5067, 5069.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5245, 5248,
5249, 5252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5245, 5248,
5249, 5252, 5267, 5283, 5300.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής

Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5282, 5283.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5300.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5769, 5770.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6045, 6060, 6145, 6149, 6168.
Αναφορά του στους πρόσφυγες και τους µετανάστες που
πνίγηκαν στο Αιγαίο και στους αγνοούµενους. τόµ. Θ, σ.
6153.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6390,
6391, 6399, τόµ. ΙΖ, σ. 13228, 13229.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6396, 6399.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6399, 6400, 6402.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6700-6702.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7130, 7167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υπο-
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δοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7537, 7545, 7546, 7560,
7563.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα
στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΑ, σ. 7737.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του
Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ)"Τροποποίηση
της
υπ’
αριθµ.
6701/ΦΕΚ
Α’234/27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής
"περί µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης
της
Ολοµέλειας
της
Βουλής,
ΦΕΚ
Α’163/30.11.1990, "Για τη σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7852.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8500, 8506.
Αναφορά του στην 19η Απριλίου, Ηµέρα Φιλελληνισµού
και Διεθνούς Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΒ, σ. 8763.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8944, 8945.
Οµιλία του στις επισκέψεις των φορέων στο εντευκτήριο
της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9470.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9553, 9554.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας

δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10141.
Αναφορά του στην επέτειο πενήντα χρόνων της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. ΙΔ, σ. 10235.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10727.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11832, 11838,
11840-11843, 11845, 11852, 11853, 11854, 11856,
11858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13228, 13229.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51Α’/10.4.1997)",
β) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την
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τροποποίηση διατάξεων από 15-11-1982 (ΦΕΚ
137Α/1982) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής" και γ)
επί της έγκρισης του "Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α’ του ν.3213/2003-Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. ΙΗ, σ. 14257.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14481.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας
Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-072016 Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15709.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16234.
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καρδίτσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2685.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6319.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατανοµή δικαιωµάτων ενίσχυσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) για την περίοδο 2015-2019. τόµ. Ι, σ. 7055.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7897.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13553.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15473.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κυκλάδων (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 65, 361,
422, 445, 466, 474, 475, 498, 628, 640, τόµ. Β, σ. 1275,
1276, 1295, τόµ. Γ, σ. 1371, 1413, 1642, 1648, 1676,
1681, 1682, 1686, τόµ. Δ, σ. 2108, 2112, 2114, 2120,
2297, 2353, 2356, τόµ. Ε, σ. 2818, 2947, 2979, 2980,
2988, 2996, 3044, 3052, 3104, 3109, 3139, τόµ. ΣΤ, σ.
3624, 3625, 3695, 4210, 4259, τόµ. Ζ, σ. 5044, 5049, τόµ.
Η, σ. 5597, 5611, 5784, τόµ. Θ, σ. 5862, 5863, 6011,
6022, 6025, 6026, 6033, 6036, 6041, 6078, 6115, 6128,
6147, 6524, τόµ. Ι, σ. 7024, 7025, 7033, τόµ. ΙΑ, σ. 7741,
7744, 7750, 7882, 7883, 7884, 7886, 7900, 7901, 7903,
τόµ. ΙΒ, σ. 8822, 8823, 8920, 8957, 8958, τόµ. ΙΓ, σ.
9362, 9400, 9464, 9466, 9477, 9483, 9911, 9912, 9914,
τόµ. ΙΔ, σ. 10731, 10734, 10741, 10742 10743, 10756,
10763, τόµ. ΙΕ, σ. 11164, 11655, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12683,
12684, τόµ. ΙΖ, σ. 13488, τόµ. ΙΗ, σ. 13904, 13931,
13938, 14269, 14283, 14299, 14300, τόµ. Κ, σ. 15135,
15155, 15328, τόµ. ΚΑ, σ. 15981, 15989, 16083, 16110,
16111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 316,
324, 325, 339, 340, 344, 362, 410, 447, 470, 471, 475,
476, 479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 626-628, 629, 639, 640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και

275
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1275, 1276, 1281, 1295, 1296, 1297, 1308,
1317, 1319, τόµ. Γ, σ. 1371, 1412, 1413, 1644, 1656,
1676, 1677, 1686, 1687, 1688.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1308, τόµ. Γ, σ. 1646, 1656.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1644, 1656,
1676, 1677.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2113, 2114, 2122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2283, 2301-2303, 2329,
2330, 2348, 2357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για

την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2511.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 2948, 2949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2948, 2949, 2980, 3033, 3034, 3037,
3052, 3093, 3104, 3105, 3109, 3110, 3111, 3139, 3140,
3141, 3144.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3104,
3105, 3109, 3110, 3111, τόµ. Ζ, σ. 5043, 5044, τόµ. ΙΓ, σ.
9412, τόµ. ΙΗ, σ. 14309, τόµ. ΚΑ, σ. 16111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3629, 3635, 3649, 3650,
3701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4211.
Επιστολή του του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ, σ. 4488.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5025, 5044, 5046.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της δηµοσιοποίησης των στοιχείων του συστήµατος "ΗΛΙΟΣ". τόµ. Η, σ. 5635, 5636, 5637.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυ-
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βέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5784.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 5906, 5907.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5925.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5926.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
5926.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ, σ.
6001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6025, 6033, 6034, 6035, 6036, 6041,
6078, 6079, 6128, 6149, 6156, 6172.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6710.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 7028.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7028, 7029.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7131.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας". τόµ. ΙΑ, σ.
7740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7747, 7748, 7750, 7751, 7752.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύ-

ρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7886, 7901, 7903, 78087910, 7911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8920-8922, 8958, 8959, 8977.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9362, 9370, 9375, 9411, 9441.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9464, 9473-9475, 9477, 9483, 9493, 9507,
9508, 9518, 9551.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9912,
9913.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10242, 10250, 10251,
10266, 10288.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
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Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10716, 10717.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και

της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10726, 10728, 10731, 10743,
10744, 10759, 10762.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11079,
11082, 11096.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12675, 12683, 12684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12737, 12738, 12740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13904, 13905,
13930, 13935, 13938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14269, 14283, 14299, 14308, 14309,
14310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». τόµ. Κ, σ.
15328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15344,
15345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15993-15995.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του προς συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του επείγοντος.
τόµ. ΚΑ, σ. 16083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περι-
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βάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16083, 16111, 16130,
16131.
Γ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 98, 99.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9139-9141, 9162, 9218, 9219,
9222, 9297, 9299, 9305, 9306, 9314.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9218,
9222, 9299.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9299.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10639.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11265.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ.
Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου. τόµ. ΙΕ, σ. 11359.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11929.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14701.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16230.

ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
313, 364.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3018, 3019.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9259, 9272, 9273.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9458, 9498.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10200, 10213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11231.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον προγραµµατισµό της συνέχισης της συζήτησης
την επόµενη ηµέρα, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ. 13053.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15474.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Επιστολή της προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Αχαΐας. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 235,
τόµ. Θ, σ. 6405, τόµ. ΙΒ, σ. 8501, τόµ. ΙΓ, σ. 9496, τόµ. ΙΔ,
σ. 10563, 10566, τόµ. ΙΖ, σ. 13234, 13235, τόµ. ΚΑ, σ.
16222.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 235-237, 238.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 516.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 979, 980.
Αναφορά της στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1657.
Αναφορά της στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1657, 1658.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των

Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1657, 1658.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2352.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3130-3133.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3698.
Οµιλία της στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5031-5032, 5033, 5052.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό
40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό
43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5344.
Αναφορά της στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5770.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5770.
Αναφορά της στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5771, τόµ. Θ, σ. 6406.
Αναφορά της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5913.
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Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5913-5915.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6165-6167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6405, 6406.
Αναφορά της στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6406.
Οµιλία της στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7133-7136, 7164.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8501-8503.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8781-8783.
Αναφορά της στην 5η Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9494.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9494, 9495, 9496.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 113, καθώς
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό
16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος, Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ,
σ. 9574.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων

και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10270-10273.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10567, 10568-10570.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10658.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13222, 13234, 13235.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 13234,
13235.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13479-13481.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16141-16143.
Οµιλία της στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 1622216225, 16249.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 1633316335.
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ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Πειραιώς (Συνασπισµός Δηµοκρατικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 13.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6024.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6314.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9198.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11139.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13107.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14700.
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 98, τόµ.
Γ, σ. 1644, τόµ. ΙΒ, σ. 9031, τόµ. ΙΕ, σ. 11160, τόµ. ΙΗ, σ.
13623, τόµ. ΙΘ, σ. 14441.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 99, 100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 613.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1644, 1645,
1648.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προ-

σχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1644, 1645, 1648.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11162, 11163.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου
2014/335/ΕΚ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13622, 13623.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14459.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16067.
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Άρτης
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 18.
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Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Α, σ. 36.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1687,
1688.
Αναφορά της στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1688.
Αναφορά της στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1688.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1688.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12760.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κιλκίς (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 152, 156.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
471, 493.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 501,
τόµ. Β, σ. 933, 934, 986, 1324, τόµ. Ζ, σ. 4528, 4529, τόµ.
Θ, σ. 6319, 6324, 6326, τόµ. Ι, σ. 6971, τόµ. ΙΒ, σ. 8913,
τόµ. ΙΕ, σ. 11624, τόµ. ΙΖ, σ. 13089, 13229, τόµ. ΙΗ, σ.
13654, τόµ. Κ, σ. 15344, τόµ. ΚΑ, σ. 16059, 16066,
16069, 16070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 939, 940.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1308, 1324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση

των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1324, τόµ. Γ, σ. 1687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3024.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4524, 4528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5067, 5071.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5071, 5072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
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θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6275, 6276, 6277, 6326, 6330, 6375, 6393, 6395,
6415, 6416, 6417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιβάρυνσης των δοµών υγείας του Νοµού Κιλκίς λόγω των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών. τόµ. Ι,
σ. 6752, 6753, 6754.
Αναφορά του στη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων
ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
Ι, σ. 6752.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6956, 6957, 6959, 6971.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7562, 7563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο Ανοιχτής Δοµής Φιλοξενίας Χέρσου. τόµ. ΙΒ, σ. 8538, 8539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9191, 9192.
Οµιλία του στις επισκέψεις των φορέων στο εντευκτήριο
της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9507.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11205.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11624, 11636,
11639.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12269.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13094.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13447, 13459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15341,
15342, 15343, 15346.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
τόµ. Κ, σ. 15342.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 15346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Τ.Ε.Ι. Κιλκίς. τόµ. Κ, σ. 15413, 15414.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16064-16066, 16075, 16076.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Ενωση Κεντρώων). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων. τόµ. Α, σ. 107.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 73.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 318,
319, 433.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1231.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1231.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2295, 2296.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2775,
3089, τόµ. Η, σ. 5260, τόµ. Θ, σ. 6021, 6294, 6295, 6398,
6399, τόµ. ΙΑ, σ. 7519, τόµ. ΙΓ, σ. 9387, 9526, 9527, τόµ.
ΙΔ, σ. 10087, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2775, 2776, 2777, 2778, 3088, 3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4198-4200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5260, 5261,
5262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6020, 6021, 6022, 6144, 6145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6294, 6295, 6329, 6330, 6398, 6399.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6398,
6399.

Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6399.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7517, 7519.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8470, 8471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9153, 9154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9387, 9388, 9389, 9527.
Οµιλία του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10086, 10087.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10583.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
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Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11118-11120.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30,
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1
της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11879-11881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12208,
12209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύναψη
ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου µε προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωµένων
και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθώς και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται
από το άνω Υπουργείο. τόµ. ΙΖ, σ. 12813, 12814.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12845, 12846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12994, 13214.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13266,
13267.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13432.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16095-16097.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΆΔΩΝΙΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 215, 216.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 216,
260, τόµ. Β, σ. 933, 981, τόµ. τόµ. Ε, σ. 2897, 2898, τόµ.
ΣΤ, σ. 3589, 4142, τόµ. Ζ, σ. 4529, τόµ. Η, σ. 5478, 5479,
τόµ. Θ, σ. 5844, 5845, 6101, τόµ. ΙΓ, σ. 9454, 9455, τόµ.
ΙΔ, σ. 10740, 10741, 10742, τόµ. ΙΕ, σ. 11552, 11554,
τόµ. ΙΖ, σ. 13361, 13490, τόµ. ΙΗ, σ. 13533, 13922,
13923, τόµ. ΙΘ, σ. 14955, τόµ. ΚΑ, σ. 15721, 15737,
15742, 15752, 16117, 16156, 16323, 16325, 16326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 937-939, 942.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», ό-
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πως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2896, 2897, 2898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων και τη θεσµική περιφρούρηση των λιανοπωλητών καπνικών προϊόντων. τόµ. ΣΤ, σ. 3589, 3590.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4136, 4137,
4141, 4142, 4145, 4154, 4155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5288.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5289,
5290, τόµ. Θ, σ. 5844, 6101, 6102, τόµ. ΙΓ, σ. 9459, 9460,
9461, 9462, τόµ. ΙΔ, σ. 10738, 10742, 10743, 10744,
10745, ΙΖ, σ. 13361, 13362, 13454, τόµ. ΙΘ, σ. 14955,
τόµ. ΚΑ, σ. 15750, 16118, 16120, 16121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων «αυτόµατης επιστροφής» (clawback) και
«ποσού επιστροφής» (rebate) στις δαπάνες ιδιωτικών παρόχων του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014. τόµ. Η, σ. 5477, 5478,
5479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικο-

νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5841, 5842, 5844.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
5841, 5844, 5845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6099, 6100, 6101, 6102.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6307, 6308.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως
61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105, 106, 142, 153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 449 και ειδικό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10316.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του

287
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10738, 10740, 10741, 10742,
10743, 10744, 10745.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρης ερώτησης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. ΙΕ, σ. 11015, 11016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «διαφαινόµενη παρέµβαση του Υπουργείου στους διαγωνισµούς επιλογής 100 ιατρών και 400 νοσηλευτών». τόµ. ΙΕ, σ.
11550, 11552, 11553, 11554.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13016, 13017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13148, 13149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13349, 13360,
13362.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13453, 13454, 13473, 13483, 13489, 13490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, ε-

ναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13532,
13533, 13534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13922, 13923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14952, 14953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15704, 15705, 15706, 15719,
15723, 15728, 15740, 15750, 15755, 15756, 15757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ, σ.
15964, 15965, 15966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16117, 16118, 16119,
16120, 16121, 16155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας από ΑΚΜΕ (αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία) µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16323, 16324, 16325, 16326, 16327,
16328.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 448.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της πολυετούς λειτουργίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, που πραγµατοποιείται στον Πύργο του Νοµού Ηλείας. τόµ. Δ, σ. 2157.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4055.
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Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Σταθάκη και
Π. Πολάκη. τόµ. Ι, σ. 7228.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο της
κατασκευής της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΒ, σ. 8437, 8438.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10098.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12264.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13057.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14966.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 225,
238, 365, 368, 471, 490, τόµ. Γ, σ. 1688, τόµ. Ε, σ. 2892,
2893, 2898, 2935, 2941, τόµ. Θ, σ. 6115, τόµ. ΙΒ, σ. 8478,
τόµ. ΚΑ, σ. 16155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 368,
369.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού
δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι
ετών». τόµ. Α, σ. 623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες
φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ. Β, σ. 1211, 1212, 1213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2936, 2937, 2940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6119.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου
2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς
σκοπούς και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου
Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των

άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου
2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε
την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων
καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Μαντζαβινάτειο Νοσοκοµείο Ληξουρίου. τόµ. ΙΗ,
σ. 13877, 13878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ
των εθελοντικών οργανισµών. τόµ. ΚΑ, σ. 16048, 16049.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πρεβέζης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2985.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4500.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10254.
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ξάνθης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2092, 2093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9277.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9513, 9514.
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Θεσπρωτίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 114.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 897.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2936.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4500.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό
40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό
43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6376.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµετροποίηση των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από
τους κατ’ επάγγελµα αγρότες και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών. τόµ. Θ, σ. 6573, 6574.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11158.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον προγραµµατισµό της συνέχισης της συζήτησης
την επόµενη ηµέρα, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ. 13052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15185, 15197.
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Έβρου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Εκλογή της στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
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στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
475.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’
82) και άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 891.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 925.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4258,
τόµ. Η, σ. 5281, 5297, 5779, τόµ. Θ, σ. 6072, τόµ. ΙΓ, σ.
9398, τόµ. ΙΕ, σ. 11236, τόµ. ΙΖ, σ. 13200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5290, 5291,
5296, 5297.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5779, 5780, 5783.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6072, 6074, 6085.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής

προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6343.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του πλαφόν παραγωγής βαµβακιού και την παράταση της
προθεσµίας συγκοµιδής για τα έτη 2014-2015. τόµ. Θ, σ.
6493.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8955, 8959.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9398.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ,
σ. 11120, 11126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11148, 11150, 11166, 11168.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12249.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13199, 13200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13290.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος).
τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μη-
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τρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 835-837, 916, 918, 919, 920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποινικοποίηση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των µαθητών.
τόµ. Δ, σ. 2086, 2087.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2218.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση της υποχρεωτικής αµοιβής της πρακτικής άσκησης των
σπουδαστών των ΙΕΚ και την κατοχύρωση των εργασιακών
και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων. τόµ. Δ, σ. 2623,
2624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2898, 2899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ να διακοπεί η λειτουργία των
µονάδων µεθαδόνης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. τόµ. Ε, σ. 3252, 3253, 3254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4182, 4189, 4190, 4208, 4213.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4182,
4208, τόµ. ΙΓ, σ. 9477, τόµ. ΚΑ, σ. 16323, 16328, 16329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα σχολεία της ανατολικής Αττικής. τόµ. Ζ, σ. 4379, 4380, 4381.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ
του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις" τόµ. Ι, σ. 6787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6794-6796.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7563, 7564.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλι-

στικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «ποινικοποίηση» των αγώνων των αγροτών. τόµ. ΙΔ, σ. 10699,
10700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα τεράστια
προβλήµατα στη λειτουργία των οργανισµών κατά των ναρκωτικών. τόµ. ΚΑ, σ. 16328, 16329, 16330, 16331.
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αργολίδος (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2775, 2778-2780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3658, 3659.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4523,
τόµ. Θ, σ. 6096, τόµ. Ι, σ. 7040, 7042, τόµ. ΙΖ, σ. 13069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4524.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4524.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµά-
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των των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7007, 7032, 7043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8961.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12982-12984, 13013, 13022.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον προγραµµατισµό της συνέχισης της συζήτησης
την επόµενη ηµέρα, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ. 13052.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13056, 13101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των

πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13211.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 411,
412, τόµ. Ε, σ. 3070, 3079, 3081, τόµ. ΙΓ, σ. 9226, τόµ. ΙΘ,
σ. 14712, 14715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 411,
412, 413.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3081, 3082, 3083.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14715.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ.
10, 13.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 100.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 490,
τόµ. Β, σ. 1232, τόµ. ΙΔ, σ. 10483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 896.
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Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1302.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1665.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1665.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3813-3815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικο-

νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5838.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
5838, 5839.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5839.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του Πολεµικού Ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Θ, σ. 5839.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6401.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6791, 6792, 6828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10207, 10223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
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για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13534,
13535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16102, 16103.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λακωνίας (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 439,
440, τόµ. Θ, σ. 5898, 5900, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 439,
440, 441.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2073, 2075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2977, 2978.
Επιστολή του της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ.
Ζ, σ. 4487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης και έκδοσης εργοσήµου που αφορούν στην απασχόληση των εργατών γης. τόµ.
Ζ, σ. 4383, 4384.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του υπολογιστικού τοµογράφου (PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. τόµ. Θ, σ.
5897, 5898, 5899.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 5898,
5899, 5899, 5900.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6044, 6045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9423, 9435, 9436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10151, 10152.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10717.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανά-
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πτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12182,
12183, 12237, 12238, 12239.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14501.
Αναφορά του στις καταστροφικές πληµµύρες της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Κ, σ. 15205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15205, 15206.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λακωνίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 423,
439, 443, τόµ. Β, σ. 774, τόµ. Γ, σ. 1688, τόµ. Ε, σ. 2942,
2988, 3032, 3138, τόµ. ΣΤ, σ. 4184, τόµ. Η, σ. 5178,
5206, 5211, 5783, τόµ. Ι, σ. 6954, 7143, τόµ. ΙΒ, σ. 8920,
τόµ. ΙΔ, σ. 10731, 10736, 10742, 10763, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11836, 11848, τόµ. ΙΖ, σ. 13112, 13123, 13165, 13166,
13167, 13229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά της
17ης Ιουλίου στη Δηµοτική Ενότητα Βοιών του Δήµου Μονεµβασίας. τόµ. Β, σ. 771, 772, 773.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειο-

δότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1668, 1678, 1679, 1680, 1682, 1684.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2723.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2943, 2944, 2988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3014, 3015, 3030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3649, 3688.
Αναφορά του στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
3822.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται
στα "σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4137.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2015 και της εξισωτικής 2015 των αγροτών. τόµ. Ζ, σ. 4926, 4927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5178, 5179, 5212,
5214.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
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προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6379.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6954, 6957, 6959.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7141, 7142, 7143, 7147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8915, 8971, 8977.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα "Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ". τόµ. ΙΓ, σ. 10040, 10041,
10042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10052, 10053.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10265, 10269, 10270,
10287, 10288.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον θεσµό
του κτηνιάτρου εκτροφής. τόµ. ΙΔ, σ. 10707, 10708.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία. τόµ. ΙΔ, σ. 10709.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της

Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10726, 10733, 10734, 10737,
10744, 10759, 10762, 10763, 10764,.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον
τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ, σ. 11654.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 236 του
ν. 4389/2016 για την αναστολή των µισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
για τη διετία 2017-2018. τόµ. ΙΕ, σ. 11798.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, λόγω της
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών και τις επικείµενες τροποποιήσεις του Κανονισµού της Βουλής για την εύρυθµη
λειτουργία του Κοινοβουλευτικού Έργου. τόµ. ΙΕ, σ.
11798.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11829, 11848.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
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οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11918.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 236 του Ν.4389/2016 για την αναστολή
των µισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων για τη διετία 2017-2018. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12663, 12664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κρούσµατα φυµατίωσης σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο. τόµ. ΙΖ, σ. 12876, 12877, 12878.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13112, 13121, 13122,
13123, 13138, 13139, 13140, 13142, 13156, 13164,
13165, 13166, 13167, 13168, 13175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14297, 14302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
κενής θέσης αγροτικού ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο
Κυπαρισσίου του Δήµου Μονεµβασίας. τόµ. Κ, σ. 15318,
15319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 16005, 16006.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16232.
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
κόµµατος "Το Ποτάµι". τόµ. Α, σ. 105.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 94.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 342,
343, 480, 498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 628.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 827, 886-888, 936.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 884,
885,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1160-1162, 1168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1304.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2108, 2121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2321.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2528.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των Βουλευτών κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίµων: "Βοσκήσιµιες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2690, 2691, τόµ. Ε, σ. 2740, 2741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2769-2771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3669-3671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4057, 4058, 4059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υιοθέτηση και την προώθηση της αποτέφρωσης των νεκρών από
την πολιτεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4117, 4118, 4119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4232.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4509.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4938.
Αναφορά του το προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5164, 5190, 5191.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
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βουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5274, 5306,
5307.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5306.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5306.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ, σ.
6002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6068, 6069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6309, 6391.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6391.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6391.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6613, τόµ. Ι, σ. 7031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6613.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7029, 7030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Ο-

δηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7543.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7906.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7913.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7913.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8481.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης και τον στόχο του Υ-
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πουργείου για την έδρα και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) και β) σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής
Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποµάκρυνση του διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) από το Ηράκλειο Κρήτης στην Αθήνα. τόµ. ΙΒ, σ.
8898, 8899, 8900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8950, 8951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9280.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41
και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9367, 9400, 9401, 9518.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9903.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9903,
9907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9981.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης και
την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε
τη Συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων".
τόµ. ΙΓ, σ. 9981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10112-10114, 10263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10485.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10580-10582.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10611, 10627, 10630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12179,
12182, 12205.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου
2014/335/ΕΚ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12717.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12853, 12855.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπρο-
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σώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών".
τόµ. ΙΖ, σ. 12982.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13040, 13041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13128, 13129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14937.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016

Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15711-15713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 16006-16008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16115.
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 43 Α και 83 του Κανονισµού της
Βουλής, για την άρση της ασυλίας του. τόµ. ΙΒ, σ. 8547.
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12,
18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 439.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1126,
τόµ. ΣΤ, σ. 3611, τόµ. Θ, σ. 6094, 6315, 6327, 6382, τόµ.
ΙΖ, σ. 12863, τόµ. ΙΗ, σ. 13511, 13529, 13532, 13560,
13589, τόµ. ΙΘ, σ. 14950, 15005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξάπλωση της νόσου της οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών µε
σοβαρές συνέπειες στην εγχώρια κτηνοτροφική παραγωγή.
τόµ. Β, σ. 1129.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν σε όλες τις δοµές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 1361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2945.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3611.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µετεγγραφές των φοιτητών. τόµ. Ζ, σ. 4712,
4713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης και της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας. τόµ. Η, σ. 5630, 5631.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6014-6016, 6018, 6134, 6135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6278-6280, 6327, 6342, 6356, 6420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Δράµας. τόµ. Θ, σ. 6491, 6492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξόφληση των τευτλοπαραγωγών και τη λήψη µέτρων επιβίωσης
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Ι, σ. 6782, 6783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9164, 9165, 9177, 9225, 9226,
9304.
Οµιλία του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων των αγροτών του Δήµου Σουφλίου
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω των καταστροφών στο φυσικό και ζωικό κεφάλαιο από τις πληµµύρες
του 2015. τόµ. ΙΔ, σ. 10549, 10550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη
νέα σχολική χρονιά. τόµ. ΙΕ, σ. 11806, 11807, 11808,
11809.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12675, 12693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε εργοστάσιο
λιπασµάτων στην Καβάλα. τόµ. ΙΖ, σ. 12706, 12707.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εκπαίδευση των προσφύγων. τόµ. ΙΖ, σ.
12879, 12880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα σε λατοµεία της περιφερειακής
ενότητας Δράµας. τόµ. ΙΖ, σ. 12946, 12947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδη-

γίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 1352013522, 13532, 13579, 13589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14714, 14950, 15005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΚΑ, σ. 16309.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 285.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2282,
2284, 2335, τόµ. Ζ, σ. 4505, 4516, 4523, 4524, 4529,
4965, τόµ. Η, σ. 5069, 5070, 5200, 5270, 5302, 5317,
5492, 5706, 5740, 5741, 5750, 5770, 5775, τόµ. Θ, σ.
5844, 5848, 6257, 6396, 6405, 6412, 6604, 6609, 6626,
τόµ. Ι, σ. 6669, 6830, 6831, 6836, 7183, 7460, 7463, τόµ.
ΙΑ, σ. 7559, 7581, 7595, τόµ. ΙΒ, σ. 8516, 8794, τόµ. ΙΓ, σ.
9144, 9155, 9174, 9176, 9264, 9265, 9276, 9277, 9297,
9298, τόµ. ΙΔ, σ. 10231, 10287, 10601, τόµ. ΙΕ, σ. 11124,
11126, 11154, 11210, 11218, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12183, 12196,
12212, τόµ. ΙΖ, σ. 13010, 13070, 13144, 13432, 13490,
τόµ. Κ, σ. 15063, τόµ. ΚΑ, σ. 15719, 16097, 16136,
16146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2282, 2332, 2334, 2335.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 2983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3643, 3645.
Επιστολή του του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ, σ. 4488.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4503-4505,
4516, 4517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4519, 4520, 4523,
4524.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνη-
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σης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4519, 4520, 4523, 4524.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή της τροπολογίας 144/4, 18-1-2016, σχετικά µε τον
επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης στο προς συζήτηση σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής
ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4519, 4520, 4523,
4524.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος που ετέθη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο, σχετικά µε την
προβολή βίντεο στην εκδήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αφορούσε δηµοσιογράφους και κανάλια. τόµ. Ζ, σ. 4986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5069, 5070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5167, 5168, 5182,
5200, 5203.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 5193.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5201,
5311.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής

Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5250, 5270,
5271, 5272, 5311, 5317.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5270, 5271,
5272.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροπο-
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ποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5283.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5317.
Αναφορά του στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην
Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5709, τόµ. Θ, σ.
5845, 5846, 5848.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5709.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5741, 5748, 5750, 5752, 5753, 5766, 5777, 5778, 5779,
5780, 5781, 5786.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5750, 5752, 5753.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5780, 5781, 5786, τόµ. Θ, σ. 5845, 5846, 5848, 6413.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5845, 5846.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6256, 6258, 6259, 6260,
6261, 6269, 6270, 6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6412, 6413, 6414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6606, 6607, 6608,
6609, 6626.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6608, τόµ. Ι, σ. 6827.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
πρόταση κοµµάτων της αντιπολίτευσης να αναβληθεί η ψηφοφορία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 104 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ, Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6626.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δηµοσίευµα του περιοδικού «Επίκαιρα» µε θέµα τη συµµετοχή
Παπασταύρου στο Διοικητικό Συµβούλιο της νοµίµου εταιρείας "MG Capital Advisors Α.Ε." της κ. Μαρέβα Γκραµπόφσκι-Μητσοτάκη. τόµ. Ι, σ. 6669.
Οµιλία του επί της αίτησης για παραβίαση του Κανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 2, το άρθρο 24 παρ.
1 και το άρθρο 129 παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής,
που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ν. Δένδια. τόµ. Ι, σ. 6669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6821, 6827, 6830, 6831.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7177, 7183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7464, 7465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7558, 7559, 7560, 7561,
7562, 7581.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8516, 8517.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8788, 8798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9155, 9174, 9175, 9176, 9237,
9264, 9265, 9282, 9282, 9297, 9298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9376, 9437, 9438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-

µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10073, 10096, 10105,
10106, 10107, 10140, 10141, 10224, 10225, 10227,
10251, 10252, 10287.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10603.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11124-11126, 11153, 11154, 11210, 11211, 11218,
11219.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 100 και 101 του Κανονισµού της Βουλής και
την υποβληθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας που αιτήθηκε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρράς επί τροπολογίας της υπ’ αριθµόν 496/25 από 15/06/2016 υπουργικής τροπολογίας,
για το ότι αντίκειται στο άρθρο 94 παράγραφος 4 του Συντάγµατος που αποκλείει τη συµµετοχή τακτικών δικαστών
σε διοικητικές επιτροπές. τόµ. ΙΕ, σ. 11218.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11629-11631,
11642, 11643, 11644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
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και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11889, 11900,
11918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12181,
12196, 12213.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών".
τόµ. ΙΖ, σ. 12981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13070, 13071, 13072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13142, 13144, 13145.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 13206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13273.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13440, 13490, 13491,13492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδη-

γίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13564,
13573.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15058-15060, 15063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15722, 15723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16134, 16135, 16136,
16137.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 356,
357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 628,
τόµ. Γ, σ. 1658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 633, 638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1661, 1662.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ελληνική
εκπροσώπηση στη Σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της
Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (COP21). τόµ. Δ, σ. 2053, 2054.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
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εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άδεια
λειτουργίας της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο
Γερµενό. τόµ. Δ, σ. 2628, 2629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6094, 6095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11126, 11127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13915, 13916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15749, 15750.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κορινθίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 13.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 97.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 374,
375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 612, 622, 624, 642.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 612,
640, 641, τόµ. Β, σ. 1181, τόµ. Θ, σ. 6622, τόµ. ΙΓ, σ.
9489, τόµ. ΙΕ, σ. 11077, τόµ. ΚΑ, σ. 16138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1181.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετι-
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κού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου. τόµ.
Η, σ. 5479, 5480.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6253, 6254, 6267, 6270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6580, 6593, 6622.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
πρόταση κοµµάτων της αντιπολίτευσης να αναβληθεί η ψηφοφορία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 104 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ, Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6622.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9488, 9489.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11077,
11095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13011.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αι-

τιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16138.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κοζάνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3626-3628, 3688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5308.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5586,
τόµ. ΙΑ, σ. 7877, 7878, 7890, 7895, 7900, 7901, 7903,
7905, τόµ. ΙΔ, σ. 10104, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6075, 6091, 6092.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογεια-
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κής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7889, 7895, 7897, 7898,
7903, 7904, 7907.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9436, 9437, 9438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10104.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10622.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υ-

πουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11867-11869,
11889, 11908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15706, 15748.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Έβρου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 219, 220.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 933,
τόµ. Ε, σ. 2735, τόµ. ΙΓ, σ. 9916, 9919, τόµ. ΙΖ, σ. 13158,
τόµ. ΚΑ, σ. 16073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 940, 941, 942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2735, 2736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3002, 3003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων του Έβρου, τόσο από
τις καταστροφικές πληµµύρες του χειµώνα 2014-2015, όσο

και από τη λοιµώδη Οζώδη Δερµατίτιδα των βοοειδών, καθώς και τη λήψη µέτρων για την προστασία και ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας. τόµ. Η, σ. 5463, 5464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου. τόµ. Η, σ. 5475, 5476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάδειξη
της «Νίκης της Σαµοθράκης» ως πανευρωπαϊκού συµβόλου. τόµ. Ι, σ. 6777, 6778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού Σχολείου του Μονάχου. τόµ. Ι, σ.
6938, 6939.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης στελέχωσης της Ακτινοδιαγνωστικής Κλινικής του
Νοσοκοµείου Ξάνθης. τόµ. ΙΒ, σ. 8434, 8435.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9908,
9918, 9919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη
διενέργεια ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών. τόµ. ΙΔ, σ. 10547, 10548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου Διδυµοτείχου. τόµ. ΙΖ, σ.
12923.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13111, 13159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του Τελωνείου Κήπων και την εκµετάλλευση προοπτικών των σηµείων εισόδου-εξόδου στον Έβρο. τόµ. ΙΗ, σ.
13857, 13858, 13859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14985.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16062, 16073.
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 79.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5207, 5208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7551, 7552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9257.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10647.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12203,
12209, 12210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13208, 13209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14993.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 12, 18.
Διορισµός του στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 267, 268, 269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδει-

οδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 976, 977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1182, 1183, 1184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2329, 2330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3133, 3134.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 42, 46 και 56 και
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 6, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7017, 7025, 7026.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8564.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9537.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13481-13483.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
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Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 250, 251.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1108,
1115, τόµ. Ε, σ. 3087, τόµ. Ζ, σ. 4966, 4967, 4987, τόµ. Θ,
σ. 5844, 5847, 5848, 5849, 6113, 6115, 6116, τόµ. ΙΓ, σ.
9413, 9942, 9982, 9984, 9993, 9994, 9995, τόµ. ΙΣΤ, σ.
12178, 12180, 12184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
πρόσθετου τέλους διέλευσης των φορτηγών δηµόσιας χρήσης από τη λιµενική ζώνη Χαλκίδας. τόµ. Β, σ. 1114, 1115,
1116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1319, 1320, 1323, τόµ. Γ, σ. 1405, 1406.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
έργων βελτίωσης στις λιµενικές υποδοµές της χώρας. τόµ.
Δ, σ. 2198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης αποµάκρυνσης του πλοίου «Μυτιλήνη» από τον λιµένα Καρλοβασίου Σάµου. τόµ. Δ, σ. 2465, 2466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης. τόµ. Δ, σ. 2467, 2468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3086, 3088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Λιµενικού Σώµατος Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ, σ.
4111, 4112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ρόλο
των ξένων µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στο Αιγαίο Πέλαγος. τόµ. Ζ, σ. 4701, 4702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνη-

σης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». τόµ. Ζ, σ. 4964, 4966.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος που ετέθη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο, σχετικά µε την
προβολή βίντεο στην εκδήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αφορούσε δηµοσιογράφους και κανάλια. τόµ. Ζ, σ. 4987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5842, 5843, 5844,
5845, 5847, 5848.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του Πολεµικού Ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Θ, σ. 5843.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
5844, 5845, 5847, 5848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6113, 6115, 6116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έρευνα
και διάσωση στο Αιγαίο. τόµ. Θ, σ. 6489, 6490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόβλεψη και διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, µετά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών του ΟΛΠ. τόµ. Ι, σ.
6784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Ακαδηµίας Λιµενικού Σώµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9032, 9033.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε επεισόδιο µεταξύ Βουλευτών που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης. τόµ. ΙΒ, σ. 9032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό του Υπουργείου για τη διαχείριση και την επάρκεια των
υδατικών πόρων στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. τόµ. ΙΓ, σ. 9123, 9124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
νόµου που προωθεί το Υπουργείο για την ίδρυση Δηµόσιας
Αρχής Λιµένα Πειραιά (ΔΑΛΠ). τόµ. ΙΓ, σ. 9124, 9125,
9126, 9127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). τόµ. ΙΓ, σ. 9127,
9128, 9129, 9130.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
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Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παράνοµες ναυλώσεις σκαφών. τόµ. ΙΓ, σ. 9941, 9942.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης και
την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε
τη Συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων".
τόµ. ΙΓ, σ. 9982, 9983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9982, 9983, 9986, 9987,
9993, 9994, 9995.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 104 παρ. 104 του Κανονισµού της
Βουλής και τη διαδικασία της ψήφισης του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα
των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ,
σ. 9995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10208, 10217, 10269,
10270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στο Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ,
σ. 11800, 11801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη απεργία
των λιµενεργατών στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). τόµ. ΙΕ, σ. 11801, 11802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12178,
12180, 12181, 12183, 12184, 12187, 12193, 12196,
12197, 12199, 12202, 12210, 12214, 12222, 12226,
12239, 12240, 12241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαφάνιση δύο κοντέινερ µε κατασχεµένα τσιγάρα από τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΙΖ, σ. 12700,
12701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία ηµερόπλοιων στο νησί της Ύδρας. τόµ. ΙΖ, σ. 12702,
12703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το περιστατικό µε πρόσφυγες σε κρουαζιερόπλοιο στη Μυτιλήνη. τόµ.
ΙΖ, σ. 12939, 12940.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14304, 14307, 14308.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ, σ. 14727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «ασυνειδησία των χειριστών σκαφών γρι-γρι και µε τα εγκαταλελειµµένα αλιευτικά σκάφη, που προκαλούν προβλήµατα
στη διώρυγα της Νέας Ποτίδαιας». τόµ. Κ, σ. 15172,
15173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ναυτική
τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Κ, σ. 15173, 15174, 15175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «αδικαιολόγητη αποποµπή της µονάδας βατραχανθρώπων από τον
Άγιο Κοσµά». τόµ. Κ, σ. 15459.
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Τρικάλων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 870, 871, 902.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 899.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2722.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2893.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 3044.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3809-3811, 4065, 4067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
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«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5170.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6347, 6348.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6788, 6809.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7600.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8557.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9175.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9237.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13105.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13133.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13219.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14699.
Ε
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καβάλας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 175, 181.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 383.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 929,
τόµ. Γ, σ. 1382, 1643, τόµ. Δ, σ. 2116, τόµ. ΙΔ, σ. 10166.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1319.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
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κή Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2517,
2533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4239, 4252.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο που πρέπει να δοθεί στους Βουλευτές για να αναπτύξουν τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και την ώρα λήξης της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4253.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Ζ, σ. 4721, 4722.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5207.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.

1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6080.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9266, 9267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10165, 10166, 10167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12234,
12235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14944, 14971.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Κοτζιά. τόµ. Κ, σ. 15495.
Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
14.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 189.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 453,
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τόµ. Β, σ. 1279, τόµ. Γ, σ. 1397, τόµ. Δ, σ. 2636, τόµ. Ε, σ.
2759, τόµ. ΣΤ, σ. 3591, τόµ. Ζ, σ. 4988, τόµ. Θ, σ. 6026,
τόµ. Ι, σ. 7163, τόµ. ΙΑ, σ. 7888, τόµ. ΙΔ, σ. 10269, 10578,
τόµ. ΙΕ, σ. 11228, τόµ. ΙΘ, σ. 14945, τόµ. ΚΑ, σ. 15721.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1279-1281, τόµ. Γ, σ. 1397.
Αναφορά της στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1397.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του
Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ, σ.
2635, 2636.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2792.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5703.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6689.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλ-

λες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7880, 7886, 7888.
Παρέµβασή της επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή
κ. Χ. Παππά. τόµ. ΙΓ, σ. 9520.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9668.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13338-13340,
13379.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14442, 14455, 14456.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15706-15708, 15721, 15757.
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
Ορκωµοσία του, µε όρκο επί του Κορανίου, ως Βουλευτής Ξάνθης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 10, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13104.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 14441.
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2814.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3613, 3614.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3614,
τόµ. ΙΘ, σ. 14460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµ-
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βίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4225.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9151-9153, 9232.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13280.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14676, 14710.
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 97, 98.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 332,
353.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 406,
617, τόµ. Β, σ. 983, τόµ. Γ, σ. 1371, τόµ. Ε, σ. 3125, τόµ.
ΣΤ, σ. 3625, 3686, τόµ. Θ, σ. 6086, 6295, τόµ. ΙΒ, σ.
8958, τόµ. ΙΔ, σ. 10630.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
406, 407.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1649, 1667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2975.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5262.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος των αυθαιρέτων και την άρση
της πολιτικής οµηρίας των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κτισµάτων. τόµ. Η, σ. 5472, 5473.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5729.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5779.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ, σ.
6001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6051, 6052, 6053, 6085, 6086, 6162,
6171.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6364, 6365, 6399.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6364, 6399.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6364, 6399.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6399,
τόµ. ΙΓ, σ. 9540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9434, 9439, 9440, 9458.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9506, 9507.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση επικαίρων ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΔ, σ. 10703.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
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Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10744, 10754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
των ζητηµάτων λειτουργίας του Αερολιµένα Ηρακλείου "ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ". τόµ. ΙΕ, σ. 11251, 11252.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12682, 12683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ για τους ασφαλισµένους
του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΖ, σ. 12807, 12808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13042, 13064, 13065.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13452.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία νέων Τοµέων ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.
τόµ. ΙΗ, σ. 13871, 13872, 13873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15207.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Μαγνησίας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ.
10, 14.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2938.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7025,
7026, 7027.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7026.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 7026, 7027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7026, 7027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9248, 9249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9440.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10064.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14662-14664, 14706, 14707.
Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κορινθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 958, 959.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2885, 2886.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6306, 6307, 6308.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6307.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11212.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13015, 13016.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13659.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13921.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14284, 14285.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 238-240, 241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεο-

πτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 974, 975, 976.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 975,
τόµ. Ζ, σ. 5038, τόµ. Θ, σ. 6167, τόµ. ΙΔ, σ. 10629, 10631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1665-1667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2349, 2350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3124, 3125, 3126, 3127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3701, 3702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4250.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5037, 5038, 5053, 5054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5767, 5768, 5769.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6407, 6408, 6409.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επί-
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πεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7139, 7140, 7141, 7142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7584.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8505-, 8506, 8507.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8788, 8789, 8790, 8794, 8795.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9538, 9539, 9542, 9543.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9540,
τόµ. ΚΑ, σ. 16231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10283.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10628, 10629, 10630, 10631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο

της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12219.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία προτείνει για το αξίωµα του Αντιπροέδρου της Βουλής τον Βουλευτή Α’ Αθηνών Σπυρίδων Λυκούδη. τόµ. ΙΖ, σ. 12754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13217, 13218, 13219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16153.
Οµιλία του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 16228,
16229, 16230, 16231.
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κεφαλληνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 109.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7902.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8471.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
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Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13432, 13434.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κοζάνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2312, 2317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2913.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π.
Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε, σ. 3288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5239, 5240,
5287, 5316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6360.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7902.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10740.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία από την κατάσχεση των αναδροµικά καταβαλλόµενων
συντάξεων. τόµ. Κ, σ. 15449, 15450.
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
κόµµατος "Το Ποτάµι". τόµ. Α, σ. 105.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 143-145, 235.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 263,
304, τόµ. Β, σ. 1151, 1156, 1157, τόµ. Γ, σ. 1647, 1648,
1680, 1681, 1682, τόµ. Δ, σ. 2076, 2077, 2358, τόµ. Ε, σ.
2949, 2993, 3066, 3122, 3124, 3141, τόµ. ΣΤ, σ. 3651,
3655, 3697, 3704, 3705, τόµ. Ζ, σ. 4986, 5012, τόµ. Η, σ.
5198, 5200, 5249, 5741, 5783, τόµ. Θ, σ. 6396, τόµ. Ι, σ.
7025, 7454, τόµ. ΙΓ, σ. 9413, 9414, τόµ. ΙΗ, σ. 13552.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των οµιλητών και την ώρα λήξης της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. τόµ.
Α, σ. 263.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 305,
313, 314, 430, 431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 617, 618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 901, 903, 988.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 988.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1144, 1145, 1190, 1194.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1151,
τόµ. Δ, σ. 2298, τόµ. Ε, σ. 3125, τόµ. ΙΓ, σ. 9413, 9414,
τόµ. ΙΖ, σ. 13038, 13039.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1316, τόµ. Γ, σ. 1385, 1648, 1649, 1688, 1685,
1689.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1688.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2077.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2099, 2100.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2223.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2223, 2224.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2290, 2291, 2298, 2358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση του
Υπουργείου για την αντιµετώπιση των διεθνών Αξιολογητών
στις Σχολές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ. Δ, σ. 2627, 2628.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τελών κυκλοφορίας και την οικονοµική επιβάρυνση
των φορολογουµένων της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2638, 2639,
2640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2949, 2994-2996, 3065, 3066, 3105,
3106, 3124
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 3624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3635-3637, 3655, 3697, 3703,
3704.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4229, 4230, 4231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα εφαρµογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους
οίνους. τόµ. Ζ, σ. 5012, 5013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5065.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή

του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5198-5200.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5199.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5251, 5264.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό
40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό
43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδη-
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γιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5343.
Αναφορά του στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην
Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στη διοίκηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. Η, σ. 5639, 5640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή των πλειστηριασµών για την εκποίηση της περιουσίας
των εταιρειών «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Α.Ε.» και «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΞ«ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ» για 6 µήνες. τόµ. Η, σ. 5692,
5693.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5716.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5716, τόµ. Θ, σ. 5859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5716, τόµ. Θ, σ.
5859.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5742, 5757, 5782, 5783.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,

σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5757.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6257, 6258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6396, 6397.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6586-6587.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 7015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7015, 7027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος του Οµίλου «ΑΣΠΙΣ» και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος της καταβολής των αποζηµιώσεων των δικαιούχων ασφαλισµένων. τόµ. Ι, σ. 7103,
7104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7454.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι θα µετέχει στο κοινοβούλιο ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΒ, σ. 8773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9407.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 10060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-
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µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10174, 10175.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10654.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10750.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13036, 13038, 13039.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13367.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13451, 13452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13919.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15729.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ε-
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φαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16178.
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 12, 18.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Α, σ.
103.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 138-140, 213-215.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 86, 87,
τόµ. Β, σ. 1275, 1323, τόµ. Γ, σ. 1384, 1385, 1390, 1408,
τόµ. Ε, σ. 2697, 2698, τόµ. ΣΤ, σ. 4209, 4217, τόµ. Η, σ.
5196, 5197, 5198, 5599, τόµ. Θ, σ. 5936, 6334, τόµ. Ι, σ.
6805, 6814, 7180, τόµ. ΙΑ, σ. 7741, 7880, τόµ. ΙΓ, σ.
9187, 9907, τόµ. ΙΔ, σ. 10193, 10484, 10749, 10750,
10756, τόµ. ΙΕ, σ. 11655, 11656, τόµ. ΙΖ, σ. 13109,
13146, 13159, 13334, 13359, 13363, 13365, τόµ. ΙΗ, σ.
13649, 13674, τόµ. ΙΘ, σ. 14683, 14684, 14686.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των οµιλητών και την ώρα λήξης της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. τόµ.
Α, σ. 263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 363,
364, 365.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1297-1299, 1323, τόµ. Γ, σ. 1384, 1385, 1390,
1405, 1406, 1407, 1668, 1669, 1670.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και

Ενέργειας: «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί
µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117)». τόµ. Δ, σ. 2168.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2225.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2682-2684, τόµ. Ε, σ. 2698, 2742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2873.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3544-3546.
Αναφορά του στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
3820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3820, 4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4209, 4217, 4248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4524.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4524.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή της τροπολογίας 144/4, 18-1-2016, σχετικά µε τον
επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης στο προς συζήτηση σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής
ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το πε-

328
ριεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5064.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5064.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5196, 5198.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5615, 5616.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5924.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5924, 5925, 5927, 5938,
5939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6316, 6317, 6334, 6375, 6397, 6398, 6419.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6397.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6813.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6813, 6814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6813, 6814, 6815, 6820, 6821.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6814,
6815, τόµ. ΙΖ, σ. 13363.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6964.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7555, 7556.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας". τόµ. ΙΑ, σ.
7740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7748.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7880, 7911, 7912.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευ-
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ρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7880, 7911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8941-8943, 8944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9192-9194, 9242, 9243, 9297.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9907,
9909.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10192, 10193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10484.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
τόµ. ΙΔ, σ. 10484, τόµ. Κ, σ. 15344.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υ-

πουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10731, 10750, 10755, 10756.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11652, 11653, 11655, 11656.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση κύρωσης των διεθνών συµβάσεων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της
Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον
τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
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όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ, σ. 11652.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13158.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για
τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου
(ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις», µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΖ, σ. 13268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 1326813270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13334, 13363,
13364, 13365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13648, 13649, 13650, 13675.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13649, 13675.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14683, 14684-14686, 14714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15472,
15473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15998-1600.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16385, 16386.
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 405,
406, 430.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 412,
440, 441, 618, τόµ. Δ, σ. 2336, 2337, τόµ. Ε, σ. 2930,
2950, 2977, 3013, 3015, τόµ. ΣΤ, σ. 3687, 3702, 4230,
τόµ. Η, σ. 5585, 5731, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11849, 11904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 618, 629.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2224.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2977, 2985, 2990, 2991.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4206.
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Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6020, 6021, 6025.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6408.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων του ΙΚΑ. τόµ. Ι, σ.
6664.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7024.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7141.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7519.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9402, 9403.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9484, 9506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10135, 10168, 10169.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφω-

νίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10741, 10753.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11854, 11855.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12209.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13453, 13454.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας
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Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-072016 Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15733, 15736, 15739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 16011.
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Βοιωτίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1392,
τόµ. Ε, σ. 2937, τόµ. ΙΘ, σ. 14935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
για τα ανείσπρακτα µισθώµατα. τόµ. ΙΑ, σ. 7738, 7739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9275, 9280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14658-14660, 14688, 14704, 14935,
14953, 15000.
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λασιθίου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρ-

µογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15215.
Ι
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χαλκιδικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Γ,
σ. 1359, 1360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1660.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2695.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2016. τόµ. Ε, σ. 3150.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της Εισαγγελίας Χαλκιδικής στη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην εταιρεία «Ελληνικός
Χρυσός ΑΕΜΒΧ» για τα υποέργα Ολυµπιάδας και Μαύρων
Πετρών των Μεταλλείων Κασσάνδρας. τόµ. Θ, σ. 5975.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6318.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8847.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία για την αντιµετώπιση των κινδύνων από τις δασικές
πυρκαγιές. τόµ. ΙΓ, σ. 9948, 9949.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10101, 10102.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10102,
τόµ. ΙΖ, σ. 13361, τόµ. ΚΑ, σ. 16013.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10756.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ) στην
πρωτεύουσα του Δήµου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. τόµ. ΙΕ, σ.
11003, 11004.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12835-12837.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13359, 13361.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος τόµ. ΙΖ, σ. 13361.

Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15976, 16013.
Κ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής ( Ένωση Κεντρώων). τόµ. Α,
σ. 10, 14.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 350,
τόµ. ΙΗ, σ. 14299, τόµ. ΚΑ, σ. 16158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 350,
353.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2228.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
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Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 25082510.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 3003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4522.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.

1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5286, 5287.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6305.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
µέτρων για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση. τόµ. Ι, σ. 6682, 6683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12730, 12731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Δι-
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οικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13037.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16158.

Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1375.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3023, 3024.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9260, 9261.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9959,
9971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11213.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13157.

ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λευκάδος (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 205, 206.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μη-

336
τρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 885.
Παρέµβασή της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του
Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)»,
(ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2075.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π.
Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε, σ. 3283.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4223.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό
40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό
43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5336.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8552.
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Έβρου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2895, 2896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9456, 9457.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10753.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 1, 10, 12, 22.
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής
ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου του Σώµατος
της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 23.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 27, 37,
65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 299, 301,
302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 381, 383, 384, 385,
386, 402, 404, 405, 406, 407, 607, 608, 610, τόµ. Β, σ.
816, 817, 819, 821, 822, 824, 827, 828, 909, 911, 912,
913, 914, 915, 916, 917, 918, 1126, 1127, 1135, 1137,
1139, 1145, 1146, 1147, 1275, 1276, 1279, τόµ. Γ, σ.
1662, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 1674, 1675, 1676,
1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685,
1686, 1687, 1688, 1689, 1690, τόµ. Δ, σ. 2157, 2162,
2163, 2306, 2307, 2308, 2311, 2313, 2315, 2317, 2354,
2355, 2356, 2357, 2358, 2360, 2386, 2611, 2612, 2615,
2644, 2646, 2648, 2651, 2656, τόµ. Ε, σ. 2775, 2776,
2778, 2785, 2803, 2805, 2810, 2811, 2812, 2818, 2834,
2835, 2923, 2924, 2925, 2927, 2928, 2930, 2932, 2934,
2935, 2936, 3058, 3059, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066,
3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3281, τόµ. ΣΤ, σ. 3635,
3637, 3639, 3640, 3641, 3642, 3645, 3646, 3647, 3648,
3649, 3809, 3811, 3813, 3815, 3818, 3822, 3823, 4139,
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4140, 4141, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147, 4151, 4195,
4196, 4197, 4198, 4200, 4202, 4203, 4206, 4207, 4208,
τόµ. Ζ, σ. 4307, 4312, 4313, 4489, 4490, 4491, 4495,
4496, 4498, 4500, 4501, 4964, 4965, 4966, 4967, 4986,
4987, 4988, 5011, 5012, τόµ. Η, σ. 5151, 5153, 5156,
5165, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257,
5258, 5259, 5260, 5262, 5264, 5478, 5479, 5480, 5482,
5484, 5485, 5486, 5488, 5492, 5532, 5533, 5568, 5570,
5573, 5574, 5575, 5576, 5578, 5580, 5696, 5697, 5698,
5699, 5702, 5704, 5706, 5707, 5608, 5709, τόµ. Θ, σ.
5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5844, 5845,
5847, 5848, 5849, 5850, 5852, 6000, 6004, 6006, 6010,
6011, 6014, 6016, 6062, 6063, 6065, 6066, 6067, 6068,
6069, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078,
6109, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6119, 6120, 6124,
6125, 6284, 6294, 6295, 6297, 6298, 6299, 6301, 6302,
6303, 6305, 6341, 6342, 6343, 6344, 6346, 6347, 6350,
6351, 6352, 6354, 6355, 6356, 6357, 6590, 6591, 6592,
6593, 6595, 6596, 6598, 6600, 6602, 6603, 6604, 6606,
τόµ. Ι, σ. 6931, 6933, 6934, 6935, 6937, 6938, 6939,
6975, 7007, 7013, 7017, 7103, 7222, 7445, 7446, 7449,
7451, 7454, 7455, 7458, 7460, 7462, 7463, τόµ. ΙΑ, σ.
7493, 7506, 7509, 7727, 7728, 7730, 7731, 7877, 7878,
7879, 7880, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888,
7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896,, τόµ.
ΙΒ, σ. 8833, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 8842, 8843,
8844, 8845, 8847, 8848, 8849, 8850, 8961, 8962, 8963,
8965, 8966, 8967, 8968, τόµ. ΙΓ, σ. 9217, 9218, 9220,
9221, 9222, 9223, 9225, 9226, 9232, 9233, 9234, 9235,
9236, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9367, 9368, 9369,
9370, 9371, 9372, 9374, 9375, 9376, 9377, 9463, 9464,
9465, 9466, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9475,
9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9926, 9927, 9928,
9929, 9930, τόµ. ΙΔ, σ. 10059, 10060, 10061, 10062,
10063, 10064, 10066, 10067, 10072, 10073, 10074,
10076, 10183, 10184, 10185, 10186, 10193, 10195,
10196, 10197, 10198, 10200, 10201, 10207, 10208,
10213, 10559, 10561, 10562, 10563, 10565, 10566,
10572, 10573, 10747, 10748, 10749, 10750, 10751,
10752, 10753, 10755, 10756, 10762, 10763, 10817, τόµ.
ΙΕ, σ. 10969, 11003, 11005, 11066, 11069, 11070,
11074, 11075, 11076, 11077, 11080, 11081, 11082,
11084, 11112, 11114, 11798, 11801, 11802, 11804,
11806, 11807, 11808, 11809, 11810, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11894,
11900, 11903, 11904, 11906, 11908, 12177, 12178,
12179, 12180, 12181, 12182, 12183, 12184, 12187,
12193, 12196, 12197, 12202, 12657, 12658, 12663,
12666, 12668, 12669, 12670, τόµ. ΙΖ, σ. 12813, 12814,
12824, 12827, 12828, 12829, 12831, 12982, 12984,
12986, 12987, 12990, 12991, 12993, 12994, 13029,
13031, 13035, 13036, 13037, 13038, 13039, 13040,
13041, 13043, 13044, 13109, 13110, 13111, 13112,
13117, 13118, 13119, 13120, 13121, 13123, 13127,
13128, 13130, 13419, 13420, 13422, 13424, 13432,
13433, 13434, τόµ. ΙΗ, σ. 13859, 13866, 13867, 13868,
13893, 13894, 13898, 13902, 13904, 13906, 13907, τόµ.
ΙΘ, σ. 14427, 14428, 14430, 14436, 14437, 14441,
14442, 14443, 14444, 14447, 14449, 14589, 14591,
14592, 14593, 14594, 14595, 14596, 14597, 14598,
14599, 14600, 14601, 14602, 14703, 14705, 14706,
14707, 14708, 14711, 14712, 14713, 14714, 14715,
14716, 14723, τόµ. Κ, σ. 15085, 15086, 15089, 15090,
15181, 15183, 15188, 15194, 15195, 15197, 15444,

15446, 15448, 15449, 15451, 15455, τόµ. ΚΑ, σ. 15702,
15704, 15705, 15708, 15709, 15711, 15972, 15976,
15981, 15988, 15989, 15990, 15991, 16077, 16078,
16079, 16082, 16097, 16099, 16100, 16101, 16104,
16106, 16107, 16108, 16109, 16110, 16111, 16113,
16114.
Εκλογή του στο αξίωµα του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 310, 311.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
489.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη βιαιοπραγία εναντίον
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου,
κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ,
σ. 1676, 1677.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Δ, σ. 2162,
2163.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό της Βουλής να εισαχθεί βουλευτική τροπολογία προς ψήφιση, ο οποία δεν έχει γίνει δεκτή από τον αρµόδιο Υπουργό, κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της
Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2372,
2386.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απώλεια δισεκατοµµυρίων ευρώ του κράτους µέσω offshore εταιρειών. τόµ. Δ, σ. 2613.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αλλαγή του επικεφαλής στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Δ, σ.
2617.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2931, τόµ. Ε, σ. 3063,
3065.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών
µε θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work
and Holiday Visa)». τόµ. Ε, σ. 3267.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια αντιπαράθεση ανάµεσα στην Κυβέρνηση και τη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων. τόµ. ΣΤ, σ. 3584, 3585, 3586.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3648.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευ-
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ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Μαΐου 2014 σχετικά µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος
κράτους-µέλους". τόµ. ΣΤ, σ. 3811, 3813.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επίθεση από κουκουλοφόρους που δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ. 3820.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά
που βρίσκεται στα "σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ,
σ. 4143.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον σχεδιασµό της Πολιτείας για την πάταξη του
παράνοµου τζόγου και του ηλεκτρονικού στοιχήµατος ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ώστε να εισφέρει έσοδα
στο Δηµόσιο Ταµείο. τόµ. Ζ, σ. 4310.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καθυστέρηση της ανάθεσης των οδικών έργων «Ηράκλειο-Μεσαρά» και «Πάνορµο-Εξάντη» στην Κρήτη. τόµ. Ζ, σ. 4312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον τρόπο
διενέργειας βουλευτικών εκλογών µε λίστα ή µε σταυρό
προτίµησης σε περίπτωση που αυτές πραγµατοποιηθούν εντός δεκαοκταµήνου από τις τελευταίες διεξαχθείσες εκλογές. τόµ. Ζ, σ. 4385.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του παρεµπίπτοντος θέµατος που ετέθη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο,
σχετικά µε την προβολή βίντεο στην εκδήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αφορούσε δηµοσιογράφους και κανάλια. τόµ. Ζ, σ. 4987.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του
ΕΣΡ, που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της
Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την
τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ,
και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5252, 5253.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της
Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την

τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ,
και των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5258.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων «αυτόµατης επιστροφής» (clawback) και «ποσού επιστροφής» (rebate) στις δαπάνες ιδιωτικών παρόχων του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014.
τόµ. Η, σ. 5479.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Η, σ. 5482.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Νοσοκοµείων
Αγρινίου και Μεσολογγίου. τόµ. Η, σ. 5485.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κάλυψη των κενών κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του ΕΣΥ. τόµ. Η, σ. 5487.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των εγκαταλελειµµένων
νεογνών στην πτέρυγα του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα». τόµ.
Η, σ. 5488.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να
δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους εργοδότες να µπουν στη
ρύθµιση χρεών προς το ΙΚΑ. τόµ. Η, σ. 5573, 5574.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη επιτάχυνσης της ανασυγκρότησης
και της βελτίωσης της λειτουργίας των δοµών υγείας στον
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Η, σ. 5576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση των µη κυβερνητικών οργανώσεων στα νησιά
του Αιγαίου. τόµ. Η, σ. 5691, 5692.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος
του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5699.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Η, σ. 5707, τόµ. Θ, σ. 5844, τόµ. ΙΑ, σ. 7884, τόµ. ΙΘ, σ.
14441.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό
1, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η, σ. 5801.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
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θρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από
30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση
κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’ 184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
5841, 5843.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ, σ. 6001, 6002.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6014, 6068, 6071, 6116.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία
και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6305, 6341, 6342, 6347, 6358.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ.
6603, 6604.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά τον ΕΝΦΙΑ οικοδοµικών συνεταιρισµών. τόµ. Ι, σ.
6936, 6937.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου «ΗράκλειοΜεσσαρά». τόµ. Ι, σ. 6938.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού Σχολείου του
Μονάχου. τόµ. Ι, σ. 6939, 6940.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι,
σ. 7007.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµονή του κ. Κιµ Γκλεν ως συµβούλου της Κυβέρνησης. τόµ. Ι,
σ. 7101, 7102, 7103.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ)
2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ,
γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ.
7457, 7462, 7463.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού
Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΑ, σ. 7730.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση
των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού
Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-

µελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες
διατάξεις», β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου
Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της
Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ,
αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7878,
7880.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8850, 8967.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του Γεράσιµου Αρσένη. τόµ. ΙΒ, σ. 8964.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση
σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων της περιοχής περί
του Αφάντου Ρόδου από την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. τόµ. ΙΓ, σ. 9217.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9234.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στις επισκέψεις των φορέων
στο εντευκτήριο της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9470.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις αντικανονικές περικοπές ενισχύσεων, την αναγκαία παράταση της προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2016 και επιβεβληµένο το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων για τα οριστικά
δικαιώµατα. τόµ. ΙΓ, σ. 9927.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 10059, 10060, 10061, 10071,
10072.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου. τόµ. ΙΔ, σ. 10747.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ
σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής
Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424
[MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και
Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού

340
Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη
Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military Implementation of
Single European Sky Air Traffic Management Research
Programme) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10752,
10763, 10764.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη δηµιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (ΓΕΦ) στην πρωτεύουσα του Δήµου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. τόµ. ΙΕ, σ. 11004.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την επαναφορά του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών υπό την κηδεµονία
του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. τόµ. ΙΕ, σ.
11069, 11070.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» και τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11103, 11104.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, λόγω της απουσίας των αρµόδιων Υπουργών και τις
επικείµενες τροποποιήσεις του Κανονισµού της Βουλής για
την εύρυθµη λειτουργία του Κοινοβουλευτικού Έργου. τόµ.
ΙΕ, σ. 11797, 11798, 11799, 11809, 11810.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
ΙΕ, σ. 11803, 11804.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον κίνδυνο παραγραφής δώδεκα χιλιάδων υποθέσεων µεγάλης φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11805.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το «πακέτο Χατζηγάκη» και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου περί ανάκτησης του ποσού των 327
εκατοµµυρίων ευρώ ως παρανόµως καταβληθέντος σε Έλληνες αγρότες το 2008 και 2009. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12662.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 236 του
Ν.4389/2016 για την αναστολή των µισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων
για τη διετία 2017-2018. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12664.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη χρεωκοπία της χώρας και την δηµοσιονοµική
εκτροπή. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12666.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 12669.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου µε προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωµένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το άνω Υπουργείο. τόµ. ΙΖ, σ.
12815.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από γνωστή
παρακρατική ιστοσελίδα αντιεξουσιαστών. τόµ. ΙΖ, σ.
12818.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοµό
Σερρών από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. ΙΖ, σ. 12822.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις αποζηµιώσεις γεωργοκτηνοτρόφων από φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές και ασθένειες. τόµ. ΙΖ, σ.
12823.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα στην πρωτογενή παραγωγή της
Κρήτης από την ξηρασία και τις υψηλές θερµοκρασίες. τόµ.
ΙΖ, σ. 12825, 12826.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απώλεια επιδότησης των νέων αγροτών και
των ενοικιαστών αγροτικής γης. τόµ. ΙΖ, σ. 12827.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας
των νησιών των Φούρνων Ικαρίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12828.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγνωση του Ευαγγελίου την ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος στην Αγιά Σοφιά. τόµ. ΙΖ, σ. 12830.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ. 12981, 12982.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επέτειο των σαράντα
δύο χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ,
σ. 13029.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
13127.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση, σύµφωνα
µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144
του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη
διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κε-
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φαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου
και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ. 13427, 13431.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας «Καρφούρ - Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ,
σ. 13861.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επαναφορά της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ηθοποιών. τόµ. ΙΗ, σ. 13862, 13863.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη διακοπή της ενίσχυσης στην Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραµµάτων διερµηνείας στη
νοηµατική γλώσσα. τόµ. ΙΗ, σ. 13866, 13867.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου Υπ.
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΗ, σ. 13894.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης
των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού
και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό
και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και
διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14447.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14479.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποδέσµευση κονδυλίων
για την πρόληψη των πυρκαγιών. τόµ. ΙΘ, σ. 14594, 14595.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την µακροχρόνια καθυστέρηση στην ενεργοποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης υπέρ των όµορων
Δήµων, δηµοτικού φόρου, που επιβαρύνει την εταιρεία Αεροδροµίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΘ, σ. 14596,
14597.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την άµεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη των πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. τόµ. ΙΘ, σ. 14598, 14599.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το σύστηµα προστασίας του Σέιχ Σου. τόµ. ΙΘ, σ.
14603.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14714.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ειδικού ακατάσχετου λογαριασµού για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Κ, σ. 15086, 15087.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την πρόταση µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. τόµ. Κ, σ. 15090.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις καταστροφικές πληµ-

µύρες της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Κ, σ. 15183.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την
Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15193, 15194.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Κ, σ.
15441, 15442.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων.
τόµ. Κ, σ. 15444.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αδράνεια για την αντιµετώπιση των «γκρίζων
µισθώσεων» στις µισθώσεις ιδιωτικών χώρων ως τουριστικών καταλυµάτων. τόµ. Κ, σ. 15446.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την έξαρση του µεταναστευτικού προβλήµατος
στη Χίο. τόµ. Κ, σ. 15449.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την προστασία από την κατάσχεση των αναδροµικά καταβαλλόµενων συντάξεων. τόµ. Κ, σ. 15450.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. τόµ. Κ, σ.
15452.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µεταφορά και λειτουργία της 3ης πανεπιστηµιακής καρδιολογικής κλινικής από το «Λαϊκό» στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». τόµ. ΚΑ, σ. 16080.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Πελοπόννησο. τόµ.
ΚΑ, σ. 16082.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον βανδαλισµό της προτοµής της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη. τόµ. ΚΑ, σ. 16097.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16112,
16113.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 341.
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Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1660.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2297,
τόµ. Ε, σ. 3085, 3087, τόµ. ΙΖ, σ. 12952, 12953, 12993,
τόµ. ΚΑ, σ. 16375, 16398.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3091, 3092.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3536, 3538, 3539.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3729.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6952, 6953, 6958, 6959, 6963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). τόµ. ΙΓ, σ. 9127,
9128, 9129, 9130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου για το 2020. τόµ.
ΙΕ, σ. 11614, 11615.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12952, 12953,
12960, 12961, 12970, 12971, 12972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13005, 13006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13134.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16373-16375, 16382, 16384, 16385, 16394, 16398,
16400, 16401.
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 152.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
332.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1297,
1299, τόµ. ΙΑ, σ. 7537, τόµ. ΙΔ, σ. 10541, τόµ. ΙΣΤ, σ.
12180, τόµ. ΚΑ, σ. 16389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
απώλειας της ρύθµισης των εκατό δόσεων για συνεπείς φορολογούµενους πολίτες. τόµ. Δ, σ. 2461, 2462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
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(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3013, 3014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6045.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7506, 7507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλ-

λογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8962.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τιµών εκκίνησης για τις δηµοπρασίες παραχώρησης
παραλιών στην Κω. τόµ. ΙΔ, σ. 10540, 10541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ύπαρξης χωροταξικού σχεδιασµού. τόµ. ΙΔ, σ. 10701,
10702, 10703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12197,
12198, 12202, 12203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τιµών ενοικίασης παραλιών στα νησιά. τόµ. ΚΑ, σ.
15958.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16387, 16388.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Α, σ. 36.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 71, 72, 73.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 315,
316, 317, 431, 432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 618, 619.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2074, 2075.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2101-2103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία «Volkswagen». τόµ. Δ, σ. 2188,
2189, 2190, τόµ. ΙΖ, σ. 12808, 12809.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νό-
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µων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών
τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής» και γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και
της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». τόµ. Δ, σ. 2237.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2291-2293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
σαφούς νοµικής βάσης για τον καταλογισµό κηδεµόνα των
σχολαζουσών κληρονοµιών της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2458,
2459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση

και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 25062508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απώλεια
δισεκατοµµυρίων ευρώ του κράτους µέσω offshore εταιρειών. τόµ. Δ, σ. 2611, 2612.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2612,
τόµ. Η, σ. 5689, 5733, τόµ. Θ, σ. 6486, τόµ. Ι, σ. 6768,
6935, τόµ. ΙΑ, σ. 7545, τόµ. ΙΔ, σ. 10081, τόµ. ΙΕ, σ.
11191, τόµ. ΙΖ, σ. 12726, 12727, 13234, 13235, τόµ. ΙΗ,
σ. 13888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2771-2775, 3099, 3124, 3126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της χορήγησης του επιδόµατος για το πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Ε, σ. 3499, 3500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας προϊόντων καπνού, την αύξηση
των δηµοσίων εσόδων µε την πάταξη της φοροδιαφυγής
και τη θεσµική θωράκιση της αγοράς. τόµ. Ε, σ. 3525,
3526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3637-3639.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4151.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4510-4512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικύρωση προστίµου 50 εκατοµµυρίων ευρώ στην εταιρεία
«VODAFONE» από το ΣτΕ. τόµ. Ζ, σ. 4533, 4534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Κύρωση
του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού. τόµ.
Ζ, σ. 4932, 4933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
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2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5268, 5269,
5316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρόστιµα
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ). τόµ. Η, σ. 5582, 5583,
5584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας µας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ.
5687, 5688, 5689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5732, 5733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την «ευνοϊκή»
µεταχείριση του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
τόµ. Θ, σ. 5976, 5977, 5978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρόστιµα
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ). τόµ. Θ, σ. 5998, 5999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή εµπράγµατων εγγυήσεων για την αποφυλάκιση κατηγορουµένων. τόµ. Θ, σ. 6486, 6487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πακέτο Γιούνκερ. τόµ. Θ, σ. 6494, 6495.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6520, 6521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6588, 6589, 6591.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση ή µη του µέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων. τόµ. Ι,
σ. 6665, 6666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των αιγιαλών. τόµ. Ι, σ. 6755, 6756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των δηµόσιων υπηρεσιών στο Καπνεργοστάσιο "ΚΕΡΑΝΗΣ" στου Ρέντη. τόµ. Ι, σ. 6768, 6769.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ
του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις" τόµ. Ι, σ. 6787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6802, 6803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά τον ΕΝΦΙΑ οικοδοµικών συνεταιρισµών. τόµ. Ι, σ. 6935, 6936, 6937.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 7019.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7455-7457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7546-7548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος της αγελαδοτροφίας και
της γαλακτοπαραγωγής. τόµ. ΙΑ, σ. 7712, 7713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απώλειες
εσόδων από το εµπόριο αποµιµήσεων των προϊόντων. τόµ.
ΙΑ, σ. 7841, 7842.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
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σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8459-8461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το παγκόσµιο σκάνδαλο offshore και τη φοροδιαφυγή. τόµ. ΙΒ, σ.
8531, 8532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς της πρώην ΕΣΣΔ.
τόµ. ΙΒ, σ. 8540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "ανεξέλεγκτη δράση των Αλληλέγγυων". τόµ. ΙΓ, σ. 9134, 9135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αφαίρεση των τίτλων ιδιοκτησίας από 123 ελληνικές οικογένειες
στο χωριό Δρυµάδες της Χιµάρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9204.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9672, 9673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση αίτησης βίζας στη Ρωσία. τόµ. ΙΓ, σ. 9704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παράνοµες ναυλώσεις σκαφών. τόµ. ΙΓ, σ. 9941, 9942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αθρόα
εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΓ, σ. 10045, 10046,
10047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10081, 10082-10084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10485.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10582, 10583.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10653.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11091,
11092, 11093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11191-11193.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οικονοµικές συνέπειες από τη δικονοµική απραξία. τόµ. ΙΕ, σ.
11617, 11618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη απεργία
των λιµενεργατών στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). τόµ. ΙΕ, σ. 11801, 11802.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
παραγραφής δώδεκα χιλιάδων υποθέσεων µεγάλης φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11804, 11805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11877-11879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαφάνιση δύο κοντέινερ µε κατασχεµένα τσιγάρα από τον Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ). τόµ. ΙΖ, σ. 12699,
12700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12727, 12728, 12738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόθεση
της εταιρείας "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΖ, σ. 12924,
12925.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13347-13349.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13430, 13431, 13432.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τρο-
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ποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 1352513527, 13580, 13581.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την
κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και β) µε τις ελλείψεις και τα προβλήµατα του στόλου του ΕΚΑΒ. τόµ. ΙΗ, σ.
13888, 13889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. ΙΘ, σ.
14591, 14592, 14593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον παράνοµο ηλεκτρονικό τζόγο. τόµ. Κ, σ. 15131, 15132, 15133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ
που καλείται να πληρώσει το «Χαµόγελο του Παιδιού». τόµ.
Κ, σ. 15170, 15171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απώλεια
εσόδων ύψους 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2014 από τον
ΦΠΑ. τόµ. Κ, σ. 15409, 15410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων. τόµ. Κ, σ. 15442,
15443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15713, 15759.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16175.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16395-16397.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική

ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής. τόµ. Α,
σ. 26.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
τόµ. Α, σ. 34.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός
Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και
τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης και ενός
Γραµµατέως από την δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α, σ. 50.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 74-76.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 967, 968, 969, 970.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 968,
τόµ. Ε, σ. 3119, 3123, 3124, 3125, τόµ. Ι, σ. 7143, 7152,
7183, τόµ. ΙΔ, σ. 10725, 10737, 10738, 10742, 10817,
τόµ. ΙΕ, σ. 11656, 11658, τόµ. ΙΖ, σ. 13165, 13166,
13174, 13175.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 969, 970,
τόµ. Ε, σ. 3124, 3125, τόµ. Ι, σ. 7151, 7152, 7183, τόµ. ΙΔ,
σ. 10737, 10738, τόµ. ΙΖ, σ. 13169, 13235, τόµ. ΚΑ, σ.
16234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την εισροή τροµοκρατών στην Ευρώπη µέσω της Ελλάδας. τόµ. Δ, σ. 2480,
2481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των αποδοχών και των συντάξεων των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ, σ. 2482, 2483.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3119-3122, 3124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
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«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια Αµυντικού Υλικού». τόµ. Ζ, σ.
4356, 4357.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5027, 5028.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5780, 5781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5780, 5781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσγείωση στρατιωτικών αεροπλάνων στη Ρόδο. τόµ. Θ, σ. 6485,
6486.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7139, 7142, 7143, 7144,
7145, 7146, 7151, 7166, 7167, 7168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Κορέας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων
Στρατιωτικών Πληροφοριών". τόµ. Ι, σ. 7175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7175, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7596.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8507, 8508, 8509, 8510.

Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8786, 8787, 8788.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9540, 9541, 9542, 9543, 9544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10282, 10284, 10285,
10286, 10287, 10288.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10632.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
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του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10719, 10725, 10726, 10727,
10735, 10737, 10738, 10741, 10742, 10749, 10750,
10760, 10763.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11646, 11647, 11649, 11653, 11654, 11655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13110, 13111, 13112,
13119, 13120, 13124, 13127, 13135, 13137, 13138,
13140, 13142, 13147, 13148, 13151, 13165, 13166,
13167, 13168, 13169, 13169, 13174, 13175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13215-13217, 13235.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13493.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14506.
Επιστολή του - υπόµνηµά του σχετικά µε την αίτηση άρσης της ασυλίας του. τόµ. ΙΘ, σ. 14716-14722.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία αιτείται τη µεταφορά της συζήτησης
και λήψης απόφασης για τη δικογραφία που τον αφορά,

για την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου 2016. τόµ. Κ, σ. 1540615407.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16174.
Οµιλία του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 16231,
16232, 16234.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 10,
14.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 846, 847, 848, 924.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 924,
τόµ. Δ, σ. 2196, 2322, τόµ. Ε, σ. 2910, τόµ. Η, σ. 5151,
5178, 5180, 5188, 5190, 5216, τόµ. Ι, σ. 7174, 7176,
7182, τόµ. ΙΑ, σ. 7595, τόµ. ΙΓ, σ. 9411, τόµ. ΙΔ, σ. 10723,
10725, τόµ. ΙΕ, σ. 11654, 11655, 11656, 11657, 11658,
11659, τόµ. ΙΖ, σ. 13156, 13165, 13170, 13174, τόµ. ΚΑ,
σ. 16130, 16133.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ΦΠΑ για ιδιωτικές υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων
και ψυχικά ασθενών. τόµ. Δ, σ. 2194, 2195, 2196.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2322.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5151, 5162-5164,
5180, 5188-5190, 5216.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Κορέας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων
Στρατιωτικών Πληροφοριών". τόµ. Ι, σ. 7175, 7177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
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"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7175, 7177, 7181, 7182.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7541, 7545, 7582.
Αναφορά της στην 5η Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9489, 9490.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9489, 9490.
Αναφορά της στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς. τόµ. ΙΓ, σ. 9490.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10115.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και

της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10717, 10718.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10723.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρα-
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τηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11646, 11647, 11650, 11651, 11653, 11658,
11659.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση κύρωσης των διεθνών συµβάσεων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της
Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον
τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ, σ. 11646.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13112, 13125, 13127,
13133, 13164, 13165, 13166, 13167, 13168, 13174,
13175.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16129, 16130, 16133.
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ροδόπης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3011.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6694.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11228.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 354.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11152.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Δράµας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 145,
τόµ. Β, σ. 874, 1127, τόµ. Γ, σ. 1407, τόµ. ΣΤ, σ. 4219,
4225, τόµ. Θ, σ. 6139, 6294, τόµ. ΙΖ, σ. 13156, 13166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών.
τόµ. Β, σ. 1130, 1131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπληρωµή δανείων από την ΑΤΕ µέσω «balloon payment». τόµ.
Γ, σ. 1358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1407, 1408.
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Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1408.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
άµεση αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού
προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4224, 4225.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό
40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό
43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5337.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6139, 6140.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7598.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10222, 10223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13048.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13127, 13133, 13149,
13156, 13166, 13169.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαγγελµατική και εργασιακή αναβάθµιση των «βοηθών νοσηλευτών». τόµ. ΙΗ, σ. 13874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16101.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε ζητήµατα εφαρµογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. τόµ. Δ,
σ. 2463, 2464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εξορθολογισµό και τη λειτουργία των άµισθων υποθηκοφυλακείων
της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2634, 2635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2974.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε ζητήµατα ασφαλείας στο συγκρότηµα Δικαστηρίων της Πρώην Σχολής
Ευελπίδων. τόµ. ΙΖ, σ. 12816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13042.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας
(Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 104.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 69, 70.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 311313, 323, 336, 429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
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και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1143.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1231, τόµ. Γ, σ. 1680.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1231,
τόµ. Δ, σ. 2331, 2335, 2336, τόµ. Η, σ. 5254, 5274, 5605,
5625, τόµ. Θ, σ. 6004, 6086, 6609, 6622, τόµ. Ι, σ. 6710,
τόµ. ΙΓ, σ. 9424, 9906, τόµ. ΙΔ, σ. 10723, 10748, τόµ. ΙΕ,
σ. 11138, 11211, 11220, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12184, τόµ. ΙΖ, σ.
12833, 12853, 13419, 13420, τόµ. ΙΗ, σ. 13575, 13930,
τόµ. Κ, σ. 15066, τόµ. ΚΑ, σ. 16317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1231, 1232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1680.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1681.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2287, 2288, 2289, 2335,
2336.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2335,
2336, τόµ. ΙΓ, σ. 9412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2765-2769, 3094, 3095, 3096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3631, 3634, 3635.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντα-

σφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5249, 5274,
5308-5310.
Δήλωσή του ότι απέχουν από την ψηφοφορία επί της αντισυνταγµατικότητας που αφορά την τροπολογία για το θέµα του ΕΣΡ, και από τη διαδικασία συνολικά του ζητήµατος
περί αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας που αναφέρεται στα ζητήµατα της Επιτροπής Ανταγωνισµού. τόµ. Η, σ.
5254, 5274.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερο-
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γενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5274.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5605, 5622,
5625.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ, σ.
6002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6004, 6086-6088.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6263.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6519.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6611, 6612, τόµ. Ι, σ. 7038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6611-6613, 6622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6709, 6710.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6965.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7037-7039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7467.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών ε-

ταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9404, 9405, 9411, 9412, 9423, 9424.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9902.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9902,
9904, 9906, 9909, 9916.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10078, 10079, 10080.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10579.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµο-
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κρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10606, 10627.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10747, 10748, 10763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης.
τόµ. ΙΕ, σ. 11018, 11019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11136-11138, 11139, 11211, 11220, 11237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12183,
12235-12237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων σε περιοχές της Πελοποννήσου από

τις πληµµύρες και το χαλάζι της 25ης Ιουνίου 2016. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12659, 12660.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12681, 12694, 12695, 12696.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12833, 12853, 12854.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13427, 13428, 13429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13574,
13575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13936, 13937.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51Α’/10.4.1997)",
β) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την
τροποποίηση διατάξεων από 15-11-1982 (ΦΕΚ
137Α/1982) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής" και γ)
επί της έγκρισης του "Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α’ του ν.3213/2003-Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. ΙΗ, σ. 14256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14311, 14313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
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διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14468, 14470, 14471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16090-16092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου χυµοποίησης και τυποποίησης
χυµού της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αργολίδας "Εσπερίδες". τόµ. ΚΑ, σ. 16316, 16317.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 486,
τόµ. Β, σ. 884, τόµ. Η, σ. 5727, τόµ. ΚΑ, σ. 15733.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 979.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1409.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2911.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντικατάσταση της διάταξης του ν.4172/2013 που ορίζει ως επιχειρηµατική συναλλαγή την πώληση ακινήτων. τόµ. ΣΤ, σ.
3586.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7895, 7901.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8974.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 113, καθώς
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό
16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος, Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ,
σ. 9570.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9720.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10254.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11208.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14483.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15734, 15735.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Βοιωτίας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέ-
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τρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 305307, 426.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2246, 2247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2782.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4523, 4526, 4526.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5255.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6261, 6262.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συ-

στήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6582.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6583.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". τόµ. ΙΒ, σ. 9077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9197, 9265, 9266.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9265,
τόµ. ΙΗ, σ. 13517, 13578.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11109-11111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13898-13900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τρο-

358
ποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15061, 15062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16088.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 168.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 168,
τόµ. ΣΤ, σ. 4139, τόµ. Θ, σ. 6147, τόµ. ΙΗ, σ. 13555.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 519.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1327.
Αναφορά της στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1328.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2829.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4139.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6688.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ
του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις" τόµ. Ι, σ. 6787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Α-

θλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6789, 6790, 6791, 6829, 6831, 6832.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9299, 9300.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10215.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13555,
13556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15727, 15728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16156, 16157.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
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της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3053.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6252, 6267.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7745.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 99629964, 9974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 1325713259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13920.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14510.
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φθιώτιδας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 153.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέ-

ντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1390, 1391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Ι, σ. 6942, 6943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9262.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9917.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13267,
13288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13894-13896,
13916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14291.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 344.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 817,
869, 874, 878, τόµ. Ε, σ. 2778, τόµ. Ι, σ. 7163, τόµ. ΙΔ, σ.
10167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 878, 879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1149.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2780-2782.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό
40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό
43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφε-

ξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5340.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7123, 7148.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10167, 10168.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13043, 13094, 13095.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13211.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13500.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκ-
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παίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14990.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηµαθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4251.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6114.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6344.
Παρέµβασή της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8507.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8969.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9666.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ, σ. 14779.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πέλλης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2676, 2677, 2678.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2678,
τόµ. ΙΒ, σ. 8941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3017, 3018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση

καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11140, 11141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13089.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14509.
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών ( Ένωση Κεντρώων). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων. τόµ. Α, σ. 107.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 142, 143,
τόµ. ΙΗ, σ. 14297.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 143,
147, 148, τόµ. Β, σ. 819, 869, 921, 939, 940, 946, τόµ. Γ,
σ. 1406, 1674, 1679, τόµ. Δ, σ. 2075, 2103, 2104, 2167,
2236, 2241, 225, 2306, 2518, 2538, 2646, 2693, τόµ. Ε,
σ. 2707, 2735, 3033, 3550, τόµ. ΣΤ, σ. 3815, 4055, 4240,
τόµ. Ζ, σ. 4966, 4987, τόµ. Η, σ. 5213, 5245, 5273, 5619,
τόµ. Θ, σ. 5838, 6282, 6335, 6346, 6525, 6609, 6615,
τόµ. ΙΑ, σ. 7595, 7858, 7901, 7902, τόµ. ΙΓ, σ. 9206,
9483, 9907, 9916, 9918, 9983, 9991, τόµ. ΙΔ, σ. 10066,
10552, 10731, 10732, τόµ. ΙΕ, σ. 11143, 11211, 11636,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12183, 12228, 12230, τόµ. ΙΖ, σ. 12872,
13002, 13003, 13146, 13162, τόµ. ΙΗ, σ. 13904, 14276,
14297, τόµ. ΙΘ, σ. 14462, 14469, 14595, 14596, τόµ. Κ,
σ. 15157, 15471, 15472, τόµ. ΚΑ, σ. 15743.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 148-150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 329,
330, 432, 481.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµά-
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των Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 828, 869, 945, 946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1162, 1190, 1194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1406, 1640, 1674, 1681.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1682.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2075.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί
µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117)». τόµ. Δ, σ. 2169.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών
τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής» και γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και
της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». τόµ. Δ, σ. 2237.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2241, 2252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ε-

πείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2306, 2307, 2308, 2357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2516,
2517, 2523, 2538.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2692, 2693, τόµ. Ε, σ. 2707, 2738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3034, 3035, 3036, 3108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
δυσµενών οικονοµικών περιουσιακών συνεπειών σε βάρος
οφειλετών στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας σε περίπτωση της µερικής κάλυψης από το ελληνικό Δηµόσιο του
ποσού της µηνιαίας καταβολής του. τόµ. Ε, σ. 3259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3265.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3549, 3550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3655, 3656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3811, 3836-3838, 4055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4240.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». τόµ. Ζ, σ. 4966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5066.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας

2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5176, 5177.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5252, 5273,
5312.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προ-
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σαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5273.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5312.
Αναφορά του στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην
Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5532.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5619, 5620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5708, τόµ. Θ, σ.
5852, 5853.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5708.

Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5743, 5759.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6069, 6070, 6173, 6175.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6260, 6264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6345, 6346.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6521, 6523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6609, 6611, 6615,
6616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6711, 6713.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
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Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6816.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6969.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 7031.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7031, 7032.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
καθυστέρησης της υλοποίησης της συµφωνίας Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό και µεταναστευτικό,
εξαιτίας χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών επί των διαφορών παροχής ασύλου και επικουρικής διεθνούς προστασίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7706, 7707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7747, 7749.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ)"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της

Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’ 163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7858.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7880, 7891,7901, 7902, 7914.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7880, 7901,
7902, 7914.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ, σ. 7901, 7902.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8953, 8954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9238, 9239.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41
και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συ-
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νταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9367, 9416, 9417, 9483.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9902.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9902,
9918.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης και
την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε
τη Συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων".
τόµ. ΙΓ, σ. 9981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9981, 9992.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της

συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10066, 10153, 10154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10485, 10487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της επαγγελµατικής αναγνώρισης ειδικοτήτων Μηχανικών ΤΕΙ εξαιτίας της παράλειψης έκδοσης των προβλεπόµενων κανονιστικών προεδρικών διαταγµάτων. τόµ. ΙΔ, σ. 10551, 10552.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10607, 10612, 10623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων χηρείας, ύστερα από τη θεσµοθέτηση ορίου ηλικίας για αυτές, µετά την ψήφιση του τελευταίου πολυνοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό. τόµ. ΙΔ, σ. 10695,
10696.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
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Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10718.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10732, 10751, 10752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την πε-

ριφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11143-11145, 11214, 11215, 11219, 11227.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 100 και 101 του Κανονισµού της Βουλής και
την υποβληθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας που αιτήθηκε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρράς επί τροπολογίας της υπ’ αριθµόν 496/25 από 15/06/2016 υπουργικής τροπολογίας,
για το ότι αντίκειται στο άρθρο 94 παράγραφος 4 του Συντάγµατος που αποκλείει τη συµµετοχή τακτικών δικαστών
σε διοικητικές επιτροπές. τόµ. ΙΕ, σ. 11214, 11215.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11636.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11838-11840,
11859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11894-11896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επείγουσα ανάγκη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισµό των όρων και των διαδικασιών απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των προϊόντων που προορίζονται
για την παραγωγή ξυδιού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12140, 12141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12179,
12183, 12229.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου
2014/335/ΕΚ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12717.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
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άρσης των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασµών της
εταιρείας "ΝΒΕΕ Α.Ε. (Ναυπηγεία Ελευσίνας). τόµ. ΙΖ, σ.
12872, 12873.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13066.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13162.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών και άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13376, 13377.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13448.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας

2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13632-13634.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΗ, σ. 13893, 13894, 13933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13894, 13933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14276, 14279, 14294, 14296, 14297.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά
µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14295.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 14297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14462, 14469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µακροχρόνια καθυστέρηση στην ενεργοποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης υπέρ των όµορων Δήµων, δηµοτικού
φόρου, που επιβαρύνει την εταιρεία Αεροδροµίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΘ, σ. 14595, 14596, 14597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν. 4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15743, 15744, 15745.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 16011-16013.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16071.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του προς συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του επείγοντος.
τόµ. ΚΑ, σ. 16084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16084, 16105, 16106.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16395.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κοζάνης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 198-200.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1683, 1684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2664, 2665.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των Βουλευτών κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµιες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2685.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2697,
2698, 2752, 2818, 2834, τόµ. ΙΒ, σ. 8847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2697, 2698, 2701, 2725, 2746,
2818, 2834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3005, 3006, 3007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης αιτηµάτων για την ίδρυση Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. τόµ. Ι, σ. 6774,
6775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8840, 8847, 8848, 8850.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ
του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". τόµ. Κ, σ. 15157.
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή
Αυγή). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 51, 81,
303, 304, 362, 453, τόµ. Β, σ. 1230, τόµ. Γ, σ. 1645, 1646,
1647, 1648, τόµ. Ε, σ. 3543, τόµ. Η, σ. 5681, 5683, τόµ. Ι,
σ. 6963, τόµ. ΙΔ, σ. 10227, 10249, 10250, 10603, 10623,
τόµ. ΙΘ, σ. 14441, τόµ. ΚΑ, σ. 16389.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 80.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 304,
327-329, 362, 411, 444, 445, 500
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 304, 362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 844.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1645, 1648.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1645, 1648.
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Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση αρνητικών συνεπειών του άρθρου 78 του ν. 4146/2013 και
την πορεία ελέγχων για υποθέσεις διαφθοράς. τόµ. Δ, σ.
2630, 2631.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 2926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2926, 2927.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3543, 3544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3645.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5158-5160, 5185.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και

των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5246, 5271,
5291-5293.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5271.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5283.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε -εντός εισα-
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γωγικών- «τον σκανδαλώδη φωτογραφικό διαγωνισµό και
τη σπατάλη 14.145.000 ευρώ για στέγαση λαθροµεταναστών». τόµ. Η, σ. 5681, 5683.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5927.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5928.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα «εκατοµµύρια που µοιράζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα χρεοκοπηµένα κόµµατα». τόµ. Ι, σ. 7441, 7442.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8462-8464.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10063,
10064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10063, 10064, 1014410146, 10227, 10253, 10254.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10605, 10626, 10627.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προϊόντα
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, φέτα και ελιές
Καλαµών. τόµ. ΙΕ, σ. 11255.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11632, 11633.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11927.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13367-13369.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "εγκληµατικές και τροµοκρατικές οργανώσεις που δρουν ανενόχλητες στο κεντρικότερο σηµείο της πρωτεύουσας". τόµ. ΙΘ,
σ. 14599, 14600.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16388, 16389, 16390.
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 14.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 313,
449, τόµ. ΙΓ, σ. 9161.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3102.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8554.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9281, 9282, 9298.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9719.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον προγραµµατισµό της συνέχισης της συζήτησης
την επόµενη ηµέρα, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ. 13052, 13053.
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Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Κοτζιά. τόµ. Κ, σ. 15494.
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πιερίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6095, 6096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11196.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 209.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 518.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την
προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β,
σ. 1124.
Αναφορά της στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1674.
Αναφορά της στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1674.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3533, 3537, 3540, 3542, 3543.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4182,
4185, 4194, 4254, τόµ. Η, σ. 5782, τόµ. ΙΑ, σ. 7509, 7521.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4182-4184, 4185, 4197, 4201.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διερεύνηση περιστατικών αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίας. τόµ. Θ,
σ. 5995, 5996.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του ΚΕΘΕΑ. τόµ. Θ, σ. 6533, 6534.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη
Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι,
σ. 6967, 6973.
Αναφορά της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε υβριστικές εκφράσεις που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης. τόµ. Ι, σ. 6973.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7509, 7538, 7540, 7557,
7558, 7559, 7560.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8551.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή της από
το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΔ, σ. 10479-10481.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μεσσηνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Α, σ.
34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 185, 186, 187.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 310,
358, 360, 361, 363.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 310, 361.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 362,
τόµ. Β, σ. 829, 987, τόµ. Ζ, σ. 5051, τόµ. Θ, σ. 5905, 5906,
5927, τόµ. Ι, σ. 6945, τόµ. ΙΓ, σ. 9362, 9369, 9389, 9460,
9477, τόµ. ΙΖ, σ. 12814, τόµ. ΙΗ, σ. 13643, 13673, 13681,
τόµ. Κ, σ. 15090, τόµ. ΚΑ, σ. 16106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
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της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 829, 830, 982, 987, 988, 994.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 829, 830.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 987, 988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στη Βιοµηχανία «ΒΙΣ Α.Ε.» στην Α’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. Β, σ. 1127, 1128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2082, 2083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
της Βιοµηχανίας της εταιρείας «Coca-Cola Τρία Έψιλον»
στον Βόλο. τόµ. Δ, σ. 2469, 2470.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2016. τόµ. Ε, σ. 3148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σαράντα δύο εργαζοµένων του εργοστασίου
ανακύκλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης από την εταιρεία
WASTE SOLUTIONS. τόµ. Ε, σ. 3519, 3520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "την παρέµβαση της εργοδοσίας στη λειτουργία του Σωµατείου των εργαζοµένων στα Σούπερ Μάρκετ "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ". τόµ. ΣΤ, σ.
3594, 3595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην καθαριότητα των νοσοκοµείων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 4714,
4715.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5042, 5043, 5044, 5050, 5051,
5057.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5044,
5051, τόµ. ΙΓ, σ. 9459, τόµ. ΚΑ, σ. 16151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της «Softex» στον Βοτανικό. τόµ. Η, σ.
5634, 5635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της δηµοσιοποίησης των στοιχείων του συστήµατος "ΗΛΙΟΣ". τόµ. Η, σ. 5635, 5636.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην εταιρία «ContiTech ΙΜΑΣ
Α.Ε.» στην Α’ βιοµηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου. τόµ. Η,
σ. 5637, 5638, 5639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5759, 5760.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5759, 5760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 5905, 5906, 5907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ» στη Θεσσαλονίκη. τόµ.
Θ, σ. 5907, 5908.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5908.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5916, 5919, 5926, 5927.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6946, 6947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων.
τόµ. Ι, σ. 6947, 6948.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7599.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «την προσπάθεια επιβολής απαράδεκτων όρων σε ατοµικές συµβάσεις εργασίας και επιβολής τους στους εργαζοµένους µε
την απειλή της απόλυσης». τόµ. ΙΒ, σ. 8426, 8427.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων
των εργαζόµενων στην «Ηλεκτρονική Αθηνών». τόµ. ΙΓ, σ.
9119, 9120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ). τόµ. ΙΓ, σ.
9121, 9122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία "Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις, Μεταλλικές Κατασκευές, Επικαλύψεις Α.Β.Ε.Ε. (ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε.) που λειτουργεί στη Β’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. ΙΓ, σ. 9206, 9207.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Διαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων µικρών
επιχειρήσεων, που απασχολούν είκοσι έως σαράντα εννέα
άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ)".
τόµ. ΙΓ, σ. 9208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9362, 9366, 9368, 9369, 9370, 9371,
9375,9376, 9383, 9419, 9436, 9447, 9449, 9453, 9457,
9458, 9459.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41
και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9366, 9368, 9369.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9475, 9476, 9477, 9483, 9513, 9555, 9556,
9557.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ε-

ξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας µε όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από τον νέο εργοδότη «ΝΙΤΣΙΑΚΟ». τόµ. ΙΕ, σ. 11073, 11074.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11270.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ.
Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου. τόµ. ΙΕ, σ. 11363.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11938.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του ξενοδοχείου «Athens Ledra». τόµ. ΙΖ, σ.
12705, 12706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων σε εργοστάσιο
λιπασµάτων στην Καβάλα. τόµ. ΙΖ, σ. 12707, 12708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύναψη
ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου µε προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωµένων
και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθώς και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται
από το άνω Υπουργείο. τόµ. ΙΖ, σ. 12814, 12815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή κριτηρίου εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού από την εταιρεία "FRAPORT Α.Ε.". τόµ. ΙΖ, σ. 12944, 12945.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εναρµόνιση των διαδικασιών αποπληρωµής δανείων τρίτεκνων οικογενειών του ιδιωτικού τοµέα µε τις τρίτεκνες οικογένειες
του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ, σ. 12945, 12946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα σε λατοµεία της περιφερειακής
ενότητας Δράµας. τόµ. ΙΖ, σ. 12946, 12947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετι-
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κά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13642, 13643, 13666, 13668, 13673, 13676,
13678.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13673, 13676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας
«Καρφούρ - Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ, σ. 13860, 13861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ηθοποιών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13862, 13863.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους εργαζοµένους στα ξενοδοχεία της χώρας. τόµ. ΙΗ, σ. 13864.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14979, 14981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. τόµ. Κ, σ. 15089, 15090.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Κοτζιά. τόµ. Κ, σ. 15493.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16105, 16107, 16108,
16109, 16111, 16151, 16152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εγκατάστασης των δικαιούχων στις εργατικές κατοικίες

που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κέρκυρας.
τόµ. ΚΑ, σ. 16315.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου χυµοποίησης και τυποποίησης
χυµού της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αργολίδας "Εσπερίδες". τόµ. ΚΑ, σ. 16316, 16317.
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καρδίτσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2720, 2721.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2904, 2905.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστήριξη και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος στον Νοµό
Καρδίτσας. τόµ. Ε, σ. 3521.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4059.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστήριξη και την αξιοποίηση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. Ζ, σ. 4389.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµονή του Τµήµατος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και τη συµπερίληψη του στο Μηχανογραφικό
Δελτίο των Εισαγωγικών Εξετάσεων στα ΑΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017. τόµ. Η, σ. 5569, 5570.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6389, 6390.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ορθή
διαχείριση, τιµολόγηση και αξιοποίηση υδάτινων πόρων
των λιµνών Πλαστήρα και Σµοκόβου. τόµ. Ι, σ. 7107,
7108.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ, σ.
7709, 7710, 7711.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8964.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9249.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 11227.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοίτηση
στις βαθµίδες εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά. τόµ. ΙΕ, σ.
11247.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για ανάθεση του ρόλου της αρµόδιας
αρχής για τη µέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ινών
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της κλωστικής κάνναβης, στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Βάµβακος. τόµ. ΙΖ, σ. 12874.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαδικασίες µετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). τόµ. ΙΖ, σ. 12930, 12931.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13197, 13198.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14482.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14986.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Δηµόσιων ΙΕΚ ενηλίκων µε κατεύθυνση την ειδική εκπαίδευση. τόµ. Κ, σ. 15317, 15318.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προοπτική για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Καρδίτσας.
τόµ. ΚΑ, σ. 16317, 16318.
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαϊας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήµιου. τόµ. Δ, σ. 2060, 2061, 2062.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2958.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 3046.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΣΤ, σ. 3830.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντα-

σφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την επαναφορά του Επιστηµονικού
Πάρκου Πατρών υπό την κηδεµονία του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. τόµ. ΙΕ, σ. 11068, 11069.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11081,
11082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
του ΕΚΑΒ στην ορεινή Αχαΐα. τόµ. ΙΕ, σ. 11557, 11558.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Πειραιώς (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3038.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 42, 46 και 56 και
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 6, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4271.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή οφειλών προς τους Δήµους από πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτοµίας εκτάσεων για τη
δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. τόµ. Θ, σ. 5948, 5949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
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προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
υγειονοµικού ελέγχου των µεταναστών και των προσφύγων
που εισέρχονται στη χώρα µας. τόµ. Ι, σ. 7113, 7114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ρόλο
των ΜΚΟ για την αντιµετώπιση του προσφυγικού και µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8536, 8537, 8538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διόρθωση
των διοικητικών ορίων της νησίδας « Άγιος Γεώργιος» και
την υπαγωγή της στον Δήµο Ύδρας. τόµ. ΙΕ, σ. 11612,
11613.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία ηµερόπλοιων στο νησί της Ύδρας. τόµ. ΙΖ, σ. 12701,
12702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ανολοκλήρωτο έλεγχο για πλαστά πτυχία σε προσλήψεις του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12818, 12819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το περιστατικό µε πρόσφυγες σε κρουαζιερόπλοιο στη Μυτιλήνη. τόµ.
ΙΖ, σ. 12939, 12940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13039, 13040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ναυτική
τραγωδία στην Αίγινα. τόµ. Κ, σ. 15173, 15174, 15175.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 15174.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16371, 16397.
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Θεσπρωτίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 12, 19.
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 950.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν

και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13043, 13044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 1325513257.
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λαρίσης ( Ένωση Κεντρώων). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2799-2801.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του φόρου πολυτελείας και την καταβολή φόρου πολυτελείας για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα των πολυτέκνων.
τόµ. Ζ, σ. 4928, 4929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσίευµα
αναφορικά µε τη δέσµευση περιουσιακών στοιχείων καταθετών σε τράπεζες του εξωτερικού. τόµ. Η, σ. 5685, 5686.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5686,
τόµ. Ι, σ. 7023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
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για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13527,
13581.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ.
Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 182, 183.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 183,
τόµ. ΣΤ, σ. 4219, τόµ. Η, σ. 5216, 5532, τόµ. ΙΓ, σ. 9915,
9916, τόµ. Κ, σ. 15089, τόµ. ΚΑ, σ. 16070, 16071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 637, 638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2933, 2934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
φόρου πολυτελείας για τα ΙΧΕ αυτοκίνητα των πολυτέκνων.
τόµ. Ζ, σ. 4351, 4352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ ε-

φαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5165, 5191, 5216.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7516.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9910.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9910,
9916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-

379
µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10185.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10615.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10733, 10734.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόη-

σης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13130.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
µετατροπής του επιδόµατος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. τόµ. Κ, σ. 15089, 15090.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16070, 16071.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 91.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 336,
338, 339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από τις
πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β, σ. 1221, 1222, 1223.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1223,
τόµ. Δ, σ. 2337, 2454, τόµ. Ε, σ. 3267, 3502, τόµ. ΣΤ, σ.
3626, 3649, τόµ. ΙΓ, σ. 9483, 9577, 9937, 9939, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 12149, 12207, τόµ. ΙΖ, σ. 12862, 12867, τόµ. ΚΑ, σ.
16106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετακύλιση της αρµοδιότητας των προνοιακών επιδοµάτων και
βοηθηµάτων στους δήµους. τόµ. Δ, σ. 2054, 2055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µισθοδοσία των εργαζοµένων στις Περιφέρειες. τόµ. Δ, σ. 2454,
2455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». τόµ. Δ, σ.
2456, 2457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2812.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3117.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3263, 3267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετατάξεις των εργαζοµένων στον Οργανισµό Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ Α.Ε.), σύµφωνα µε τον ν.
4326/15. τόµ. Ε, σ. 3501, 3502, 3503.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3651, 3652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». τόµ. Ζ, σ.
4394, 4396.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου της «Softex» στον Βοτανικό. τόµ. Η, σ.
5634.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην εταιρία «ContiTech ΙΜΑΣ
Α.Ε.» στην Α’ βιοµηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου. τόµ. Η,
σ. 5639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των αµαξοστασίων
της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) του οµίλου ΟΑΣΑ. τόµ. Η, σ. 5683, 5684.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των µισθών των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας και β) σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργαζοµένων στις κοινωνικές
δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας. τόµ. Θ, σ. 6504, 6506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολικών
µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστών/καθαριστριών που απασχολούνται στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Ι, σ. 6763, 6764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των συµβασιούχων εργαζοµένων σε όλους τους τοµείς καθαριότητας των ΟΤΑ από φορολογικές υποχρεώσεις που
προσιδιάζουν σε επιτηδευµατίες. τόµ. Ι, σ. 7056, 7057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανασύσταση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής
Εστίας. τόµ. Ι, σ. 7115, 7116, 7117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «την προσπάθεια επιβολής απαράδεκτων όρων σε ατοµικές συµβάσεις εργασίας και επιβολής τους στους εργαζοµένους µε
την απειλή της απόλυσης». τόµ. ΙΒ, σ. 8426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων
των εργαζόµενων στην «Ηλεκτρονική Αθηνών». τόµ. ΙΓ, σ.
9119, 9120.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9371-9383, 9381, 9383, 9477, 9531, 9556,
9577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του χώρου φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών
στο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ, σ. 9937, 9938, 9939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας µε όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, στις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από τον νέο εργοδότη «ΝΙΤΣΙΑΚΟ». τόµ. ΙΕ, σ. 11073, 11074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11132, 11133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των διατάξεων που καταργούν το ΕΚΑΣ και επιφέρουν
απώλειες στο εισόδηµα χιλιάδων συνταξιούχων. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 12147, 12148, 12149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12207.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12676, 12693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του ξενοδοχείου «Athens Ledra». τόµ. ΙΖ, σ.
12705.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12833-12835, 12844,
12846, 12866, 12867.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12966, 12967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12990, 13213.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για
τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου
(ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις», µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΖ, σ. 13255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ε-
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νιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 1326213264, 13294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της εταιρείας
«Καρφούρ - Μαρινόπουλος». τόµ. ΙΗ, σ. 13860, 13861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους εργαζοµένους στα ξενοδοχεία της χώρας. τόµ. ΙΗ, σ. 13863,
13864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14444, 14445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετατροπή του επιδόµατος ανεργίας σε επιταγή εργασίας. τόµ. Κ, σ.
15178, 15179, 15180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». τόµ. Κ, σ.
15326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15339,
15340, 15343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16107, 16108, 16109.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16390, 16391.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 386,
493.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Υµηττού. τόµ. Β, σ. 1132,
1133.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση

των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1288, 1289.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2166,
2167, τόµ. Ε, σ. 2725, τόµ. Ζ, σ. 4929, τόµ. ΙΒ, σ. 8835,
8836, τόµ. ΙΓ, σ. 10039, τόµ. ΙΘ, σ. 14430, 14466.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί
µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117)». τόµ. Δ, σ. 2167, 2168.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2724, 2725, 2726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2942.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
τόµ. Ζ, σ. 4929, 4930.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπογραφή της νέας διεθνούς κλιµατικής συµφωνίας. τόµ. ΙΑ, σ.
7836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8835, 8836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9279.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Στρατοπέδου
συγκέντρωσης Χαϊδαρίου και την ανάδειξη του χώρου ως
Μνηµείου Εθνικής Αντίστασης. τόµ. ΙΓ, σ. 10039, 10040.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των γεωτόπων. τόµ. ΙΕ, σ. 11007, 11008.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11890-11892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13095.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13334-13336,
13378.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14445, 14467, 14468.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 172,
423, 438, τόµ. Β, σ. 1108, 1127, 1307, τόµ. Γ, σ. 1647,
τόµ. Δ, σ. 2063, 2064, 2187, 2474, τόµ. Ε, σ. 2885, τόµ.
ΣΤ, σ. 3646, 3647, 4121, 4134, 4242, 4246, τόµ. Ζ, σ.
4312, 4317, 4319, 4539, τόµ. Η, σ. 5295, 5611, 5713,
τόµ. Θ, σ. 5852, 5860, 5862, 5863, 5906, 5936, 5942,
5985, 5986, 5987, 6047, 6298, 6299, 6501, 6524, 6525,
6622, τόµ. Ι, σ. 6930, 6931, 6937, 6945, 6947, 7058,
7059, 7112, τόµ. ΙΑ, σ. 7694, 7720, 7725, 7850, τόµ. ΙΒ,
σ. 8498, 8836, 8901, 8902, 8907, 8920, 8945, 9031, τόµ.
ΙΓ, σ. 9113, 9400, 9455, 9917, 9983, τόµ. ΙΔ, σ. 10555,
10556, 10557, 10561, 10620, 10748, τόµ. ΙΕ, σ. 11016,
11020, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11819, τόµ. ΙΖ, σ. 12711, 12811,
12811, 13038, 13377, τόµ. ΙΗ, σ. 14314, τόµ. ΙΘ, σ.
14458, 14459, τόµ. Κ, σ. 15086, 15198, 15286, 15287,
15386, τόµ. ΚΑ, σ. 15968, 16156, 16335, 16336.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 172, 173, 223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 346,
355.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. τόµ. Β, σ. 1105, 1106, 1107,
1108.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1108,
τόµ. Η, σ. 5065, 5066, τόµ. Ι, σ. 7112, 7113, τόµ. ΙΖ, σ.
13038, τόµ. ΙΘ, σ. 14960, 14961, τόµ. ΚΑ, σ. 16335,
16336.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
τόµ. Β, σ. 1192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της

13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1317, 1318, 1319, 1323.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ, σ. 1370.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1644.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1644, 1660.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήµιου. τόµ. Δ, σ. 2062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα φοιτητικής µέριµνας στο Πανεπιστήµιο του Ρεθύµνου.
τόµ. Δ, σ. 2062, 2063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων στους αγρότες της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2186, 2187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου και την κάλυψη των εκπαιδευτικών
κενών στα σχολεία της Κρήτης. τόµ. Δ, σ. 2199, 2200,
2201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2305, 2306, 2360.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης των ατόµων µε αναπηρία και βαριά κινητική αναπηρία από τις νέες µειώσεις του τρίτου µνηµονίου.
τόµ. Δ, σ. 2472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. Δ, σ. 2472, 2473, 2474,
2475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
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ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος του ελληνικού ελαιόλαδου. τόµ. Δ, σ. 2620, 2621, 2622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2660, 2665, τόµ. Ε, σ. 2748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2884.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2977, 2980, 2984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της

συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3647, 3648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσκληση για καταγραφή αδιόριστων προηγούµενων διαγωνισµών ΑΣΕΠ. τόµ. ΣΤ, σ. 4121, 4122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη διαδικαστικών µέτρων για τον συµψηφισµό των αµοιβαίων και
εκκαθαρισµένων απαντήσεων µεταξύ Δηµοσίου και πολιτών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν µε αίτησή
τους στο ευνοϊκότερο καθεστώς. τόµ. ΣΤ, σ. 4132, 4133,
4134.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο που πρέπει να δοθεί στους Βουλευτές για να αναπτύξουν τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και την ώρα λήξης της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4253, 4254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της ανάθεσης των οδικών έργων «Ηράκλειο-Μεσαρά»
και «Πάνορµο-Εξάντη» στην Κρήτη. τόµ. Ζ, σ. 4310, 4311,
4312.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την υλοποίηση δορυφορικού σταθµού
αποθήκευσης του καυσίµου σε υγροποιηµένη µορφή, στο
λιµάνι της Πάτρας και του Αιγίου. τόµ. Ζ, σ. 4321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ζ, σ. 4491, 4492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για επανεξέταση της επιβολής ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο κρασί. τόµ. Ζ, σ. 4532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ζ, σ. 4537, 4538,
4539, 4540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5295, 5296,
5300.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιολόγηση και τη συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη». τόµ. Η, σ. 5469, 5470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εάν είναι
στις προθέσεις του Υπουργείου να δοθεί εκ νέου η δυνατό-
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τητα στους εργοδότες να µπουν στη ρύθµιση χρεών προς το
ΙΚΑ. τόµ. Η, σ. 5571, 5572, 5573, 5574.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
των δανείων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας και του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. Η, σ. 5694,
5695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καθυστερήσεις πληρωµών µεταξύ των παραγωγών νωπών τροφίµων και ευπαθών προϊόντων και µεσαίων
επιχειρήσεων ή αλυσίδων καταστηµάτων λιανικής πώλησης. τόµ. Η, σ. 5696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5713, 5738, 5739,
τόµ. Θ, σ. 5862, 5863.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υψηλές
τιµές των καυσίµων στη χώρα µας τη στιγµή που η τιµή του
πετρελαίου διεθνώς είναι σε χαµηλά επίπεδα. τόµ. Θ, σ.
5903.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 5906.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5918, 5919, 5927, 5936,
5937, 5938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Θ, σ. 5946,
5947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης και των αποζηµιώσεων που οφείλει ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) για το 2015 στους αγρότες. τόµ. Θ, σ. 5985, 5986,
5987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. τόµ. Θ, σ. 5993,
5994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6047, 6048, 6071, 6072, 6073, 6077,
6079, 6161, 6162, 6169, 6174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής

προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6298, 6399, 6415, 6416, 6417.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6399.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6516, 6523, 6524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6617, 6618, 6620.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
πρόταση κοµµάτων της αντιπολίτευσης να αναβληθεί η ψηφοφορία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 104 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ, Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6621, 6622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµβολή
του Υπουργείου στη βελτίωση του τραπεζικού προϊόντος µε
την επωνυµία «Κάρτα Αγρότη». τόµ. Ι, σ. 6673, 6674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα συµπληρωµατικά έργα του φράγµατος Μπραµιανών Ιεράπετρας.
τόµ. Ι, σ. 6929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου «Ηράκλειο-Μεσσαρά». τόµ. Ι, σ.
6937, 6938.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των παιδιών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών,
καθώς και των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). τόµ.
Ι, σ. 6945.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6945, 6947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των χρεώσεων στη χρήση πλαστικού χρήµατος και συναλλαγών µέσω e-banking. τόµ. Ι, σ. 7106, 7107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και
Βρεφονηπιακών σταθµών, καθώς και των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε
Αναπηρία (ΚΔΑΠµεΑ). τόµ. Ι, σ. 7110, 7111, 7112, 7113.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7167, 7171.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την κυβερνητική αδράνεια για την αξιοποίηση του
«πακέτου Γιούνκερ». τόµ. Ι, σ. 7426, 7428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλυσιδωτές επιβαρύνσεις στις τιµές αγαθών και υπηρεσιών από τη
σχεδιαζόµενη αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
και ιδιαίτερα του ειδικού φόρου πετρελαίου. τόµ. ΙΑ, σ.
7699, 7700, 7701.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ανακτήσεις αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. ΙΑ, σ. 7719.
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Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΑ, σ. 7727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµονή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΑ,
σ. 7732, 7733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη λειτουργία όλων των κοινωνικών δοµών και άλλων υπηρεσιών των δήµων όλης της
χώρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7845, 7846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. ΙΑ, σ. 7848, 7849,
7850.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαγραφή επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ, σ. 7848.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7899, 7900.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης και στα κέντρα διηµέρευσης παιδιών µε αναπηρία. τόµ. ΙΒ, σ. 8427,
8428, 8429.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο

Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8837, 8838, 8944, 8945, 8985.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης και τον στόχο του Υπουργείου για την έδρα και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) και β) σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής
Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποµάκρυνση του διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) από το Ηράκλειο Κρήτης στην Αθήνα. τόµ. ΙΒ, σ.
8898, 8899, 8900, 8901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των επιδοτήσεων στους παραγωγούς της
χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8907, 8908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Φράγµα
Καλαµίου του Δήµου Βιάννου. τόµ. ΙΒ, σ. 8908, 8909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Δήµων κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων από το
πρόγραµµα "Κέντρα Κοινότητας". τόµ. ΙΒ, σ. 9029, 9030,
9031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλους τους δήµους της χώρας.
τόµ. ΙΓ, σ. 9112, 9113, 9114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους περιορισµούς στην έκδοση τουριστικής βίζας από Ρωσία. τόµ. ΙΓ,
σ. 9209, 9210, 9211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9268.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9398, 9517, 9552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αντικανονικές περικοπές ενισχύσεων, την αναγκαία παράταση της
προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2016 και επιβεβληµένο το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων για τα οριστικά δικαιώµατα. τόµ. ΙΓ, σ.
9926, 9927, 9928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι Κρήτης. τόµ. ΙΓ, σ.
9950, 9951, 9952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9989.
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Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε το πιλοτικό πρόγραµµα "εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα (ΕΚΕ)" και β) µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
τόµ. ΙΓ, σ. 10054, 10055, 10056, 10057.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10141, 10142, 10149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα πληρωµών άµεσων ενισχύσεων σε αγρότες που υπέβαλλαν ενστάσεις ή βρίσκονται σε διαδικασίες ελέγχων.
τόµ. ΙΔ, σ. 10544, 10545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των ανέργων όλων των νησιωτικών δήµων από το
«Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας». τόµ. ΙΔ, σ. 10555,
10556, 10557.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για εισήγηση νοµοθετικής διάταξης
για βιώσιµη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών. τόµ. ΙΔ, σ.
10693, 10694.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της

Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10727, 10748, 10749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόθεση
της µικρής Μελίνας στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΕ, σ. 11020, 11021, 11022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων στο Δήµο Ιεράπετρας από την καταστροφική πυρκαγιά και την κήρυξη της
περιοχής ως πυρόπληκτης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Κρήτης από το νέο χάρτη οδικών υποδοµών της
Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11818, 11820, 11821.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν
παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους οικονοµικά αδύναµους και ανασφάλιστους πολίτες. τόµ. ΙΖ, σ.
12712, 12713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12736.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τον σχεδιασµό για την έναρξη λειτουργίας του πολυδύναµου Ιατρείου Τυµπακίου Ηρακλείου
Κρήτης. τόµ. ΙΖ, σ. 12811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης από την ξηρασία και τις υψηλές θερµοκρασίες. τόµ. ΙΖ, σ. 12824,
12825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απώλεια
επιδότησης των νέων αγροτών και των ενοικιαστών αγροτικής γης. τόµ. ΙΖ, σ. 12826, 12827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού προκειµένου να λειτουργήσουν από τον Σεπτέµβρη οι πέντε έτοιµες σχολικές µονάδες στον Δήµο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΖ, σ. 12942, 12943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. τόµ. ΙΖ, σ. 12947, 12948, 12949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
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και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13018.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13535,
13536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13656.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσε-

ων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14288, 14289, 14314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14458, 14459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή συντάξεων κατά 60% για όσους νέους συνταξιούχους αγρότες ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα µετά τη συνταξιοδότησή τους. τόµ. Κ, σ. 15046, 15047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θεσµοθέτηση ειδικού ακατάσχετου λογαριασµού για όλες τις επιχειρήσεις. τόµ. Κ, σ. 15085, 15086.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων για τους συµβασιούχους στην Υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ, σ.
15283.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό για την έναρξη λειτουργίας του πολυδύναµου Ιατρείου
Τυµπακίου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ, σ. 15286, 15287,
15288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15341,
15345.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα ένταξης και επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων
τόσο για οφειλές στο δηµόσιο όσο και στα ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. Κ, σ. 15411, 15412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από το νέο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας Δήµων και Ανέργων από ολόκληρες περιφέρειες. τόµ. Κ, σ.
15452, 15453, 15454, 15455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων για όλους
όσους την απώλεσαν και ανεξαρτήτως λόγου. τόµ. Κ, σ.
15460, 15461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προτάσεις των γεωτεχνικών εργαζοµένων στον ΕΛΓΑ Κρήτης.
τόµ. ΚΑ, σ. 15962, 15963, 15964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
παράλληλης στήριξης στην Ειδική Αγωγή των παιδιών µε
αυτισµό. τόµ. ΚΑ, σ. 15966, 15968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ε-
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πείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16113, 16140, 16141,
16156.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16335,
16336, 16341.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Ευβοίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1700.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7877,
7878, 7879, 7883, 7890, 7905, 7916, τόµ. ΙΓ, σ. 9125.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7879, 7890, 7891, 7896,
7906, 7916, 7917.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7879, 7896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
νόµου που προωθεί το Υπουργείο για την ίδρυση Δηµόσιας
Αρχής Λιµένα Πειραιά (ΔΑΛΠ). τόµ. ΙΓ, σ. 9124, 9125,
9126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10131, 10132.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13287,
13288.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λαρίσης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
357, 358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 418,
419.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 981,
τόµ. Γ, σ. 1643, τόµ. Ζ, σ. 4941, 4957, 4960, τόµ. Θ, σ.
6086, τόµ. ΙΖ, σ. 13490, τόµ. Κ, σ. 15206, τόµ. ΚΑ, σ.
16345, 16346, 16348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1392, 1411, 1663, 1664.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1663.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3020.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3724.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4944, 4945, 4946, 4961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6084, 6085, 6086.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6145, 6157.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9454, 9455.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΓ, σ. 9711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11152, 11153.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 12680, 12692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13086.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13490.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων

και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15207, 15208, 15209.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από ΑΚΜΕ (αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία) µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16327.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16344,
16346, 16347, 16348, 16349, 16358, 16359.
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 850.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1704.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2332, 2333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
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65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2512.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2976.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3668, 3669.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4205.
Επιστολή της του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νι-

κόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
ορίζεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ, σ. 4488.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5065, 5067.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5273,
τόµ. Θ, σ. 6362, 6394, τόµ. ΙΔ, σ. 10486, 10491, τόµ. ΙΖ,
σ. 12851, 13371, τόµ. ΙΗ, σ. 13634, 13643, 13651,
13660, 13661, 13681, τόµ. ΙΘ, σ. 14465, 14470, 14655,
14706, 14956, 14993, τόµ. ΚΑ, σ. 16050.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5273,
5274.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5277, 5282,
5297.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6075.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6301, 6302, 6312, 6318.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6394, 6395, 6396, 6415, 6418, 6419.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8461, 8462, 8478.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9441.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10179, 10180.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
τόµ. ΙΔ, σ. 10483.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10483, 10488, 10489.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12849, 12850, 12851.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13008.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών και άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.

148/2009 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13371.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13371, 1337313375.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13643, 13661, 13663, 13664, 13665, 13666,
13673, 13678, 13681.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13661, 13664, 13665, 13666,
13668, 13678, 13679.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14465, 14469, 14470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14706, 14941-14943, 14987, 14993,
15003.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15198, 15220, 15221.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ των εθελοντικών οργανισµών. τόµ. ΚΑ, σ. 16048,
16049, 16050.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16060.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Οµιλία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Δράµας
(Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1328.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση

και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2811.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3601, 3617.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3616,
τόµ. ΙΓ, σ. 9250.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3815-3817.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υψηλές
χρεώσεις των Τραπεζών σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση
χρεωστικών-πιστωτικών καρτών. τόµ. Θ, σ. 5901, 5902.
Αναφορά της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5901.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6384, 6385.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
της κείµενης νοµοθεσίας στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 6571,
6572.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για τη συστέγαση του Ιδρύµατος «Μελίνα Μερκούρη» µε
υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Ι, σ. 6776,
6777.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6793.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6793, 6794.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 και την αποχή των
δικηγόρων από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΒ, σ. 8530, 8531.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9250.
Οµιλία της στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10229, 10230.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10571, 10572.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση ανείσπρακτων µισθωµάτων 2015 σε σχέση µε τη συνεχιζόµενη αποχή των δικηγόρων. τόµ. ΙΕ, σ. 11014.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11276.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ελεύθερη είσοδο στα µουσεία και
τους αρχαιολογικούς χώρους για τους εικαστικούς καλλιτέχνες. τόµ. ΙΖ, σ. 12810.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13275.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για
τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου
(ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις», µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΖ, σ. 13275.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακε-

φαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13502.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της ενίσχυσης στην Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραµµάτων διερµηνείας στη νοηµατική γλώσσα.
τόµ. ΙΗ, σ. 13865, 13866, 13867.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14689.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 66.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 353.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 871.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2900.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4222.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6251,
6252, 6950, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12177, 12180, 12181, τόµ. ΙΘ, σ.
14453.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6251, 6257.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6950.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9409, 9410.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10576.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11141, 11143.

394
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12178,
12199, 12200, 12207.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13370.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14453, 14454.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ρεθύµνης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 892, 893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1410, 1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2911-2913.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3535.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5157, 5183.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5183.,
τόµ. ΙΓ, σ. 9268, τόµ. ΙΖ, σ. 13150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6707.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6954.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των άµεσων σοβαρών κτηριακών ζητηµάτων της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Ρεθύµνου και την ανέγερση νέου
Αστυνοµικού Μεγάρου. τόµ. ΙΓ, σ. 9214, 9215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10228, 10229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11198.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13152-13154.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14998-15000.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16372.
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία) τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 266.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 266,
τόµ. Γ, σ. 1684, τόµ. Η, σ. 5782, τόµ. Θ, σ. 6116, 6147,
τόµ. Ι, σ. 6963, 6971, τόµ. ΙΑ, σ. 7509, 7542, 7543, 7595,
τόµ. ΙΒ, σ. 8483, 8486, 8797, τόµ. ΙΕ, σ. 11158, τόµ. ΙΖ, σ.
13228, τόµ. ΚΑ, σ. 16375, 16398.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 984.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1688.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», ό-

πως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3057.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3703.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 42, 46 και 56 και
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 6, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6113, 6115, 6116.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6947.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6959, 6960-6962, 6963, 6969, 6973.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε υβριστικές εκφράσεις που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης. τόµ. Ι, σ. 6973.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7508, 7509, 7521, 7537,
7540, 7541, 7542, 7543, 7561, 7562, 7569, 7583.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10263.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11153, 11164, 11208, 11210, 11211.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12278.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12959, 1296112963, 12972, 12973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13082.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15733, 15734.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16059.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16240, 16241.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16381, 16382-16384, 16387, 16399, 16400, 16402.
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μεσσηνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 313,
421, τόµ. Β, σ. 909, τόµ. Η, σ. 5151, 5200, τόµ. Θ, σ.
6411, τόµ. Ι, σ. 6707, τόµ. ΙΓ, σ. 9413, 9493, 9520, τόµ.
ΙΔ, σ. 10604, τόµ. ΙΗ, σ. 13665.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:

"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 407,
437.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 953, 957, 959.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
τόµ. Β, σ. 1166.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2070.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2349.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2982.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3106.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3665, 3666.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5070.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5151, 5156, 5168.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5181, 5187.
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Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5773.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6313.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9381, 9495, 9503.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10132.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky

Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10717.
Παρέµβασή της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10757.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11198, 11222.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12228.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13036.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13135, 13137.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13650.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας
Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-072016 Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15705.
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λαρίσης (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κατά την Α’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου.
τόµ. Α, σ. 106.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 828, 830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 828, 839, 840, 841, 922, 923.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 830,
831, τόµ. Δ, σ. 2116, τόµ. ΣΤ, σ. 4197, τόµ. Ζ, σ. 4519,
τόµ. Θ, σ. 6174, τόµ. ΙΓ, σ. 9929, τόµ. ΙΘ, σ. 14459.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1231.

Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2118.
Αναφορά του στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Γ. Πανούση. τόµ. Δ, σ. 2118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
στεφανιογράφου στο Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Λάρισας. τόµ. Δ, σ. 2203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4197, 4198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εναρµόνισης όλων των τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και των
ιδιωτικών εταιρειών πώλησης των POS µε την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, αναφορικά µε τις τιµές πώλησης αλλά και επιβάρυνσης των συναλλασσόµενων κατά την επιβολή της
προµήθειας. τόµ. Ζ, σ. 4392, 4393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5202, 5203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων µε το νόµισµα του ελβετικού
φράγκου. τόµ. Θ, σ. 5896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των τιµών αποζηµίωσης των φωτοβολταϊκών πάρκων. τόµ.
Θ, σ. 5943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση της «κάρτας του αγρότη». τόµ. Θ, σ. 5987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξαίρεσης του Ευβοϊκού Κόλπου από την εφαρµογή της απόφασης του Υπουργείου που επιτρέπει την αλιεία µε το εργαλείο της βιντζότρατας. τόµ. Θ, σ. 5987, 5988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6073, 6074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6285, 6328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Επιτροπή Αξιολόγησης και την Επιτροπή Επάρκειας των άρθρων
15 και 16 του Κώδικα περί Δικηγόρων και την υπέρµετρη
καθυστέρηση εγγραφής στα µητρώα ασκούµενων πτυχιούχων Νοµικής που έχουν αναγνώριση αντιστοιχίας πτυχίων
από τον ΔΟΑΤΑΠ. τόµ. Θ, σ. 6487, 6488.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προσαρµογής της νοµοθεσίας που διέπει το καθεστώς των
«επιµορφωτών» στα µεταβατικά σχολεία ενηλίκων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Θ,
σ. 6511, 6512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη είσπραξη
του ΕΝΦΙΑ από τον σύνδικο της πτωχεύσεως αναφορικά µε
τα ακίνητα της υπό εποπτείας διαχείρισής του. τόµ. Ι, σ.
6681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της διαδικασίας του εργόσηµου των παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία.
τόµ. Ι, σ. 6926, 6927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση των είκοσι επτά εργαζοµένων των Κοινωνικών Δοµών
της Χαλκίδας. τόµ. Ι, σ. 7109, 7110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονιµοποίηση πυροσβεστών πενταετίας στα πλαίσια της οµογενοποίησης, την παροχή των δικαιούµενων επιδοµάτων και τη
χορήγηση αδειών µητρότητας. τόµ. Ι, σ. 7438, 7439.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει", γ) "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7858.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων που αφορούν σε λογαριασµούς µισθοδοσίας ή συντάξεως. τόµ. ΙΒ, σ. 8902,
8903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8962, 8963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απώλεια της ρύθµισης των 100 δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενηµέρωσης των οφειλετών για το νέο ύψος της
δόσης µετά την αύξηση του επιτοκίου καθώς και στη µονοµερή από τις τράπεζες µείωση του ποσού της δόσης που καταβάλλουν εµπρόθεσµα οι οφειλέτες στον τραπεζικό λογαριασµό της ρύθµισης». τόµ. ΙΓ, σ. 9117, 9118.

Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9501, 9503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκπρόθεσµες ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών έτους 2015, την
εσφαλµένη ψηφιοποίηση αγροτεµαχίων καλλιεργητών ενταγµένων σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα και τα
προβλήµατα που δηµιούργησε η τεχνική λύση που δόθηκε
το 2014 για την κατανοµή των δηµόσιων επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων αρµοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. ΙΓ, σ.
9929, 9930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν.
4280/2014 (ΦΕΚ: 159 Α’), µε συνέπεια την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων στους αγρότες που έχουν τη χρήση
των καστανοτεµαχίων ή σε όσους επιθυµούν να ασκήσουν
το σχετικό δικαίωµα. τόµ. ΙΔ, σ. 1550, 1551.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10065,
10066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10065, 10066, 10103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). τόµ. ΙΔ,
σ. 10692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
των κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα αιγοπρόβατα.
τόµ. ΙΕ, σ. 11024, 11025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση εξέτασης και αναγνώρισης της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων σπουδών από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων. τόµ. ΙΕ, σ. 11067.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11635, 11636.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). τόµ. ΙΖ, σ. 12871, 12872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
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και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13029-13031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13163, 13164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13631, 13679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση του ΕΚΑΒ στο Νοµό Λάρισας και τη δηµιουργία τοµέων
ΕΚΑΒ σε Κέντρα Υγείας του νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΗ, σ.
13890, 13891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύµβαση
του Ελληνικού Δηµοσίου µε τη DIGEA. τόµ. ΙΘ, σ. 14644,
14645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίκαιη αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τον παγετό του
Μαρτίου 2016, ο οποίος προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές
στις δενδροκαλλιέργειες του Νοµού Λάρισας. τόµ. Κ, σ.
15464.
ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 36.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 137.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 202.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3061.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6693.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14505.

ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Δωδεκανήσου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2967.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3530, 3531, 3550.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3531,
τόµ. Θ, σ. 6089, τόµ. ΙΓ, σ. 9969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6088, 6089, 6090.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη δεύτερη οµάδα
των νησιών του Αιγαίου, που αντιµετωπίζουν τις αρνητικές
συνέπειες από το µεταναστευτικό ζήτηµα και που πρόκειται
να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου. τόµ. Ι, σ. 6759, 6760.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της ανταποδοτικότητας των πόρων που εισπράττει το Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) από
τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σε σχέση µε την υποχρέωση υλοποίησης έργων συντήρησης και ανάδειξης του µνηµείου. τόµ. ΙΑ, σ. 7697, 7698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου και τα προβλήµατα λειτουργίας σε νευραλγικούς τοµείς. τόµ. ΙΒ, σ. 8431,
8433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό του Υπουργείου για τη διαχείριση και την επάρκεια των
υδατικών πόρων στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων. τόµ. ΙΓ, σ. 9122, 9123, 9124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9181-9183.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9956,
9957, 9961, 9969, 9972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
τέλους διανυκτέρευσης σε ενοικιαζόµενα δωµάτια και ξενοδοχεία. τόµ. ΙΓ, σ. 10047, 10048, 10049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την πε-
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ριφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11177, 11178.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13026.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14697, 14698.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
έργων συντήρησης και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης
της Ρόδου. τόµ. ΚΑ, σ. 15970, 15971.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16375, 16376, 16388.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 16388.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Ευρυτανίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 14.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2882, 2883.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 42, 46 και 56 και
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 6, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14935.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ζακύνθου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού. τόµ. Α, σ. 36.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 81, 82, 86.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 81, 83,
86, 87, τόµ. Β, σ. 953, τόµ. Ε, σ. 2701, 2924, 2925, 3044,
τόµ. ΣΤ, σ. 3811, 3813, 3815, 3824, 4058, 4208, 4209,
τόµ. Ι, σ. 6805, 6814, 6815, 6828, 6830, 6832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 952, 953, 954, 955, 969, 970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αθλητικές
διακρίσεις στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν και τα συνακόλουθα ευεργετήµατα για τους αθλητές που συµµετείχαν. τόµ. Δ, σ. 2059, 2060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2701.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3019, 3020, 3021, 3022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετατάξεις των εργαζοµένων στον Οργανισµό Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας (ΟΔΙΕ Α.Ε.), σύµφωνα µε τον ν.
4326/15. τόµ. Ε, σ. 3502, 3503.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3813, 3817, 3818, 4054, 4055, 4057, 4058, 4059,
4062, 4065, 4066.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4207, 4209, 4210.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ
του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις" τόµ. Ι, σ. 6788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6790, 6791, 6792, 6794, 6796, 6798,
6799, 6804, 6808, 6809, 6810, 6813, 6816, 6817, 6820,
6820, 6821, 6823, 6826, 6828, 6829, 6829, 6830, 6831,
6832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΑ, σ. 7736, 7737.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10644.
Παρέµβασή του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας
του κ. Ν. Μίχου. τόµ. ΙΕ, σ. 11358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13528,
13529, 13534, 13536, 13556, 13561.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14476.
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Επικρατείας. τόµ. Α, σ.
23.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. τόµ.
Α, σ. 34.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 263, 264, 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 497,
498.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 499,
τόµ. Η, σ. 5782, τόµ. ΙΒ, σ. 8493.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1001.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1699.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3127.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8549.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9714.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως
61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105, 106, 142, 153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 449 και ειδικό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10310.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρω-
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ση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10638.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12756.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13497.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14488.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Κοτζιά. τόµ. Κ, σ. 15488.
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Πειραιώς (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
14.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
έργων βελτίωσης στις λιµενικές υποδοµές της χώρας. τόµ.
Δ, σ. 2197, 2198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης. τόµ. Δ, σ. 2467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». τόµ. Ζ, σ. 4964.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4986,
τόµ. ΙΒ, σ. 9031, τόµ. ΙΖ, σ. 13175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία προστασία
των επενδύσεων». τόµ. Ζ, σ. 4987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργη-

ση του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων
Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ). τόµ. Η, σ. 5570, 5571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έρευνα
και διάσωση στο Αιγαίο. τόµ. Θ, σ. 6489, 6490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόβλεψη και διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, µετά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών του ΟΛΠ. τόµ. Ι, σ.
6784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Ακαδηµίας Λιµενικού Σώµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9031, 9032,
9033.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε επεισόδιο µεταξύ Βουλευτών που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης. τόµ. ΙΒ, σ. 9032, 9033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9144, 9223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9985.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10596, 10613.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
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της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 1220012202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13123, 13124, 13175.
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Α, σ. 35.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 968.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5736, 5737.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6113,
τόµ. ΙΔ, σ. 10742, 10745, τόµ. ΙΖ, σ. 13454, 13455, τόµ.
ΙΗ, σ. 13538.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8788.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του

Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10740, 10741, 10743, 10746.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13538,
13539.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πιερίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της
ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2090.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14489.
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Μεσσηνίας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
15.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
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στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
336.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 443,
τόµ. Ε, σ. 2894, τόµ. ΣΤ, σ. 4206, τόµ. ΙΓ, σ. 9464, τόµ. ΙΖ,
σ. 13203, τόµ. ΙΘ, σ. 14442, τόµ. ΚΑ, σ. 16349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4205, 4206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». τόµ. Ζ, σ.
4394.
Αναφορά του στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς. τόµ. ΙΓ, σ. 9467.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9467, 9468, 9554.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12684, 12685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάληψη
της αποκοµιδής των ηλεκτρονικών συσκευών από τον όµιλο του "ΣΚΑΪ". τόµ. Κ, σ. 15045.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016

Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15743, 15744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15989.
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 245, 246, 264.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β, σ. 1119,
1123, 1124, 1126.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1123,
1125, τόµ. Γ, σ. 1643, τόµ. Δ, σ. 2235, 2236, τόµ. Η, σ.
5780, 5782, τόµ. Ι, σ. 6949, 6955, 7143, τόµ. ΚΑ, σ.
16158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1643, 1644, 1645, 1648.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1643, 1644,
1645, 1648, 1649.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1643, 1645.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1648,
τόµ. Η, σ. 5781, 5782, τόµ. Ι, σ. 7150.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα βάση του άρθρου 108 παρ. 5 του Κανονισµού της
Βουλής, να λάβουν το λόγο και οι εισηγητές, εκτός των όσων έχουν αντίληψη επί των κυρώσεων των συµφωνιών,
κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ.
Εξωτερικών. τόµ. Δ, σ. 2234, 2236.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών
τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής» και γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και
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της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». τόµ. Δ, σ. 2235.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2931.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3718.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5782.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6949, 6970, 6972, 6973.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε υβριστικές εκφράσεις που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης. τόµ. Ι, σ. 6970, 6971.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7150, 7166, 7167.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8792.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9512, 9516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10152, 10170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13204.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 216.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα-

χυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 968.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2997.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3715.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4547.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για την τόνωση του τουρισµού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. ΙΒ, σ. 8444, 8446, 8447.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως
61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105, 106, 142, 153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 449 και ειδικό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 1031110312.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10640.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11266.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 15155.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ
του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". τόµ. Κ, σ. 15157,
15160.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». τόµ. Κ, σ.
15328.
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ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 12, 19.
Εκλογή του στο αξίωµα του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής
της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 148, 150, 152, 156, 163, 205, 208, 209, 210,
213, 371, 375, 377, 378, 379, 423, 426, 434, 436, 486,
487, 488, 490, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 500, 501,
502, 513, τόµ. Β, σ. 892, 893, 899, 900, 903, 905, 959,
967, 969, 970, 971, 973, 974, 975, 978, 979, 981, 982,
983, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 994, 1184, 1187,
1188, 1190, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1323, 1329,
τόµ. Γ, σ. 1385, 1387, 1388, 1389, 1392, 1393, 1397,
1400, τόµ. Δ, σ. 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2197,
2203, 2252, 2472, 2473, 2474, 2526, 2529, 2530, 2531,
2534, 2538, 2539, τόµ. Ε, σ. 2868, 2957, 2962, 2969,
3031, 3032, 3033, 3034, 3038, 3044, 3146, 3154, 3221,
3282, 3548, 3550, 3551, τόµ. ΣΤ, σ. 4051, 4054, 4055,
4058, 4059, 4152, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159,
4182, 4184, 4185, 4186, 4188, τόµ. Ζ, σ. 4503, 4505,
4721, 4722, 4725, 5038, 5039, 5040, 5041, 5044, τόµ. Η,
σ. 5146, 5150, 5195, 5196, 5197, 5198, 5200, 5204,
5284, 5289, 5290, 5295, 5296, 5297, 5299, 5302, 5472,
5476, 5622, 5623, 5625, 5750, 5751, 5752, 5754, 5757,
5758, 5760, 5764, 5765, 5766, 5767, τόµ. Θ, σ. 5923,
5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5990, 6079,
6080, 6083, 6085, 6086, 6088, 6089, 6159, 6161, 6162,
6165, 6307, 6308, 6315, 6319, 6405, 6406, 6408, 6409,
6410, 6411, 6412, 6415, 6418, 6419, τόµ. Ι, σ. 6663,
6664, 6668, 6669, 6764, 6804, 6805, 6807, 6814, 6815,
6816, 6818, 6925, 6927, 6928, 7037, 7040, 7042, 7043,
7058, 7059, 7142, 7143, 7144, 7146, 7147, 7149, 7150,
7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, τόµ. ΙΑ, σ. 7516,
7586, 7595, 7612, 7741, 7744, 7745, 7747, 7748, 7750,
7752, τόµ. ΙΒ, σ. 8430, 8431, 8501, 8503, 8507, 8533,
8913, 8914, 8917, 8919, 8920, 8922, 8924, 8943, 8944,
8945, 8970, 8974, 8976, 8977, 8978, 8979, 8987, τόµ. ΙΓ,
σ. 9129, 9180, 9187, 9188, 9192, 9194, 9196, 9199,
9276, 9277, 9279, 9281, 9282, 9295, 9296, 9297, 9298,
9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307,
9448, 9449, 9450, 9451, 9453, 9455, 9456, 9458, 9459,
9460, 9461, 9462, 9496, 9497, 9499, 9500, 9501, 9503,
9505, 9506, 9507, 9709, 9711, 9713, 9723, 9899, 10007,
10011, 10016, 10039, 10040, 10041, τόµ. ΙΔ, σ. 10103,
10104, 10105, 10107, 10108, 10116, 10117, 10118,
10483, 10484, 10485, 10486, 10487, 10488, 10489,
10491, 10555, 10556, 10557, 10596, 10597, 10598,
10599, 10600, 10601, 10603, 10604, 10605, 10607,
10610, 10611, 10612, 10613, 10615, 10660, 10661,
10729, 10731, 10732, 10733, 10734, 10736, 10737,
10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744,
10745, 10746, τόµ. ΙΕ, σ. 11226, 11227, 11228, 11229,
11232, 11233, 11235, 11236, 11238, 11239, 11759,
11765, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11825, 11828, 11836, 12684, 12687,
12689, 12692, 12693, τόµ. ΙΖ, σ. 12803, 12810, 12811,
12833, 12844, 12974, 13101, 13103, 13105, 13108,
13455, τόµ. ΙΗ, σ. 13660, 13662, 13663, 13664, 13665,
13666, 13668, 13669, 13670, 13671, 13672, 13673,
13929, 13930, 13936, 13938, 14303, τόµ. ΙΘ, σ. 14688,
14695, 14947, 14950, 14955, 14956, 14958, 14959,
14961, 14965, τόµ. Κ, σ. 15386, 15389, 15392, 15393,

15394, 15395, 15396, 15397, 15399, τόµ. ΚΑ, σ. 15736,
15737, 15738, 15740, 15742, 15743, 16013, 16016,
16221.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ.
498.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου και την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία της Κρήτης. τόµ.
Δ, σ. 2201.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αυτοδυναµία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. Δ, σ. 2206.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας και ιδιαίτερα του Παραρτήµατος Άµφισσας. τόµ.
Δ, σ. 2210.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2373.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4239.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
τόµ. Η, σ. 5149.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή κ. Δ. Κρεµαστινού, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Η, σ. 5149.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την προστασία του Δάσους των Αγίων Θεοδώρων, στην τοπική κοινότητα Ραψάνης, δηµοτική ενότητα
Κάτω Ολύµπου του Δήµου Τεµπών. τόµ. Η, σ. 5472.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία
και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6412.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6762.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Ι, σ. 7150, τόµ. ΙΘ, σ. 14955.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση
της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας". τόµ. ΙΑ, σ. 7740.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 21η Απριλίου 1967, µε
αφορµή τη συµπλήρωση 49 ετών από την κατάλυση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8913.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ώρα λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
«Ρυθµίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΓ, σ. 9189.
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Οµιλία του (Προεδρεύων) στις επισκέψεις των φορέων
στο εντευκτήριο της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9507.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9711.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10007.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως
61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105, 106, 142, 153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 449 και ειδικό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10313.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών
συµβάσεων. τόµ. ΙΔ, σ. 10484.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία ψήφισης των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β)
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ, σ. 10598, 10605, 10660.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14973, 14975.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 15η Σεπτεµβρίου, Διεθνή Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. Κ, σ. 15385.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15386.

ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 15.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 34.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 133.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 266, 267.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 351,
τόµ. ΣΤ, σ. 4144, τόµ. Θ, σ. 6146, 6147, 6350, 6606,
6608, 6611, 6617, τόµ. Ι, σ. 6959, 6960, τόµ. ΙΖ, σ. 12994,
13010, 13011, 13038, 13069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 351,
472, 478, 480, 501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 636, 637.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετακύλιση της αρµοδιότητας των προνοιακών επιδοµάτων και
βοηθηµάτων στους δήµους. τόµ. Δ, σ. 2055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3118, 3119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "αποσχιστικές δραστηριότητες και τη συνεργασία µε την Άγκυρα
Μουσουλµάνων της Θράκης". τόµ. ΣΤ, σ. 4116, 4117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υιοθέτηση και την προώθηση της αποτέφρωσης των νεκρών από
την πολιτεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4118, 4119.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4143, 4144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον τρόπο
διενέργειας βουλευτικών εκλογών µε λίστα ή µε σταυρό
προτίµησης σε περίπτωση που αυτές πραγµατοποιηθούν εντός δεκαοκταµήνου από τις τελευταίες διεξαχθείσες εκλογές. τόµ. Ζ, σ. 4385, 4386.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περι-
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βάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6145, 6146, 6147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6276, 6277.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6276, 6277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6348, 6352, 6353, 6354.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6606, 6608, 6609,
6615, 6616, 6617, 6618, 6619.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6959, 6960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι, σ. 7440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα «εκατοµµύρια που µοιράζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα χρεοκοπηµένα κόµµατα». τόµ. Ι, σ. 7441, 7442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διε-

θνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7562, 7573.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στη λειτουργία όλων των κοινωνικών δοµών και άλλων υπηρεσιών των δήµων όλης της
χώρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7845, 7846.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8770, 8788, 8792, 8793, 8795.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9516, 9517, 9518.
Παρέµβασή του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10279, 10280.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς. τόµ.
ΙΕ, σ. 11763, 11764, 11765, 11766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος υδροδότησης του
Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΕ, σ. 11803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12990, 13009, 13010, 13011, 13038, 13041, 13063,
13064, 13067, 13068, 13069, 13070, 13071, 13072,
13205, 13214, 13215.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 13038.
Παρέµβασή του επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών
κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Θ. Θεοχάρη. τόµ. ΙΖ, σ. 13038.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13067.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13485.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ, σ. 14726.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πρωτοφανείς καταστροφές στον Νοµό Τρικάλων λόγω έντονης
βροχόπτωσης. τόµ. Κ, σ. 15395, 15396.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από τους παιδικούς σταθµούς της
χώρας. τόµ. Κ, σ. 15397, 15398.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 110, 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 307309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 427,
440.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 453,
486, τόµ. Δ, σ. 2120, 2456, 2664, τόµ. Ε, σ. 2762, 3529,
τόµ. ΣΤ, σ. 4207, τόµ. Η, σ. 5698, τόµ. Θ, σ. 5837, 5843,
5863, 5864, 5916, 5935, 6524, 6594, τόµ. Ι, σ. 7024,
7040, 7042, 7451, τόµ. ΙΒ, σ. 8523, τόµ. ΙΓ, σ. 10057, τόµ.
ΙΔ, σ. 10183, 10242, 10563, τόµ. ΙΖ, σ. 12943, 12944,
τόµ. ΙΗ, σ. 13511, 13523, 13532, 13575, 13584, 13589,
13883, τόµ. ΙΘ, σ. 14428, 14469, τόµ. ΚΑ, σ. 16335,
16338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 959, 973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών και την καταβολή των αποζηµιώσεων
στους πληγέντες από τη θεοµηνία στις 21/10/2015 στον νοµό Ηλείας. τόµ. Β, σ. 1214, 1216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1664.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2089.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµου: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013" και β. "Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2093.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2097-2099, 2121.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2247-2249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2288, 2337, 2338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου του αυτοκινητόδροµου «Πάτρα-Πύργος» στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Δ, σ. 2641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2762-2765, 3098.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
στη ρύθµιση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου της 273-2015 οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις άνω του
ενός εκατοµµυρίου ευρώ. τόµ. Ε, σ. 3527, 3528, 3529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4206, 4207.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5310, 5311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5698, 5711, 5713,
τόµ. Θ, σ. 5842, 5843, 5861, 5864.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5916.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5916, 5923, 5935, 5937,
5938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα φορολογικά βάρη των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 5941, 5942, 5943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6065, 6066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6383, 6388.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6514, 6522, 6525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6593, 6594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των οφειλόµενων αποζηµιώσεων και ενισχύσεων στους
αγρότες της Ηλείας για τις ζηµιές στην αγροτική παραγωγή
του Α’ εξαµήνου του 2015. τόµ. Ι, σ. 6674, 6675.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7012, 7042, 7043.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7449-7451,
7470.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8465, 8466, 8522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8843, 8844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9417, 9425.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε το πιλοτικό πρόγραµµα "εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα (ΕΚΕ)" και β) µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
τόµ. ΙΓ, σ. 10053, 10055, 10057.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 10071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10076, 10077, 10078,
10183, 10215, 10241, 10242.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10563, 10587.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
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προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10620.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία ψήφισης των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών:
α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β) «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ, σ.
10637.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10734, 10735, 10736, 10737.

Οµιλία του προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10736,
10737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13091, 13092.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13425-13427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13513,
13518-13520, 13528, 13532, 13536, 13573, 13578,
13584, 13589.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας.
τόµ. ΙΗ, σ. 13883, 13884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14430, 14464, 14469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη
των εργασιών κατασκευής του δρόµου Πάτρας-Πύργου.
τόµ. ΙΘ, σ. 14641, 14642, 14643, 14644.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16338,
16361, 16364.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του µε την οποία ζητείται η δυνατότητα παροχής
πολιτικού όρκου. τόµ. Α, σ. 11.
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Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 241-244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 466468.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1159,
τόµ. ΙΓ, σ. 9524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2343, 2344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3128-3130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3681-3683.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5034-5037, 5052.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5600-5602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6140-6142.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7136-7139, 7165.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7574-7576, 7581.

Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8478-8480.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8783-8786, 8806.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9523, 9524-9526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10232-10235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11172-11174.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13219, 13220, 13221.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13474-13476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15725-15727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ε-
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πείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16143.
Οµιλία του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 1622516228, 16250.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Δωδεκανήσου (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10,
15.
Εκλογή του στο αξίωµα του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 116, 117, 124, 339, 342, 347, 351, 409, 410,
411, 412, 420, 421, 422, 619, 622, τόµ. Β, σ. 848, 849,
851, 854, 952, 953, 954, 955, 958, 1107, 1108, 1111,
1115, 1116, 1151, 1152, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159,
1292, 1295, 1296, 1297, 1299, τόµ. Δ, σ. 2058, 2062,
2063, 2064, 2103, 2104, 2108, 2110, 2112, 2114, 2290,
2291, 2297, 2298, 2300, 2303, 2454, 2456, 2466, τόµ. Ε,
σ. 2769, 2908, 2910, 2911, 2920, 2921, 2963, 2987,
2988, 2993, 2996, 3013, 3015, 3020, 3026, 3104, 3105,
3109, 3251, 3257, τόµ. Ε, σ. 3504, τόµ. ΣΤ, σ. 3589,
3592, 3623, 3626, 3628, 3824, 3830, 4051, 4121, 4126,
4128, 4129, 4130, 4134, 4137, 4246, 4250, τόµ. Ζ, σ.
4943, 4944, 4945, 4946,4948, 4949, 4951, 4952, 4953,
4954, 4955, τόµ. Η, σ. 5060, 5064, 5065, 5066, 5067,
5069, 5070, 5181, 5182, 5183, 5187, 5190, 5192, 5193,
5194, 5233, 5240, 5241, 5243, 5245, 5247, 5249, 5585,
5586, 5587, 5588, 5711, 5713, 5714, 5717, 5719, 5720,
5721, 5722, 5725, 5727, 5728, τόµ. Θ, σ. 5853, 5854,
5855, 5857, 5858, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5897,
5898, 5899, 5900, 5981, 5985, 5986, 6267, 6268, 6269,
6324, 6325, 6326, 6327, 6330, 6335, 6339, 6486, 6517,
6521, 6522, 6524, 6525, 6532, 6577, 6579, 6588, τόµ. Ι,
σ. 6768, 6963, 6967, 6971, τόµ. ΙΑ, σ. 7694, 7695, 7696,
7701, 7710, 7714, 7715, 7716, 7717, 7719, 7720, 7723,
7725, τόµ. ΙΒ, σ. 8443, 8444, 8528, 8538, 8544, 8545,
9018, 9019, 9023, 9026, 9029, 9031, τόµ. ΙΓ, σ. 9137,
9144, 9149, 9205, 9206, 9411, 9412, 9413, 9414, 9416,
9419, 9424, 9429, 9556, 9557, 9567, 9577, 9938, 9939,
τόµ. ΙΔ, σ. 10137, 10143, 10213, 10215, 10224, 10225,
10227, 10230, 10231, 10232, 10473, 10575, 10576,
10578, 10583, 10584, 10586, 10708, 10712, 10715,
10721, 10722, 10723, 10724, 10725, 10726, 10727, τόµ.
ΙΕ, σ. 11210, 11211, 11218, 11220, 11222, 11260,
11261, 11357, 11358, 11609, 11610, 11619, 11621,
11624, 11625, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11867, 11873, 12238, 12239,
12240, 12241, 12672, 12674, 12677, 12681, τόµ. ΙΖ, σ.
13064, 13065, 13067, 13068, 13069, 13070, 13078,
13137, 13138, 13144, 13145, 13146, 13147, 13149,
13151, 13255, 13257, 13268, 13270, 13377, 13378,
13379, τόµ. ΙΗ, σ. 13582, 13584, 13589, 13619, 13623,
13634, 13873, 13875, 13877, 13885, 13886, 13914,
13919, 13922, 13923, 13925, 14267, 14269, 14276,

14278, 14280, τόµ. Κ, σ. 15048, 15051, 15058, 15219,
15220, 15285, 15286, 15326, 15328, 15339, 15340,
15341, 15344, 15346, τόµ. ΚΑ, σ. 15958, 15959, 15964,
15965, 15966, 15967, 15968, 16140, 16141, 16146,
16151, 16306, 16307, 16311, 16312, 16314, 16315,
16317, 16320, 16387, 16388, 16389, 16390, 16391,
16392.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Β, σ. 1108, 1156, 1157, τόµ. Δ, σ. 2112, 2301, 2454, τόµ.
Η, σ. 5066, 5248, τόµ. ΙΓ, σ. 9413, 9414, τόµ. Κ, σ. 15346,
τόµ. ΚΑ, σ. 16151.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την προοπτική ανάπτυξης της χώρας.
τόµ. Γ, σ. 1357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1357,
3614, 3616, τόµ. Θ, σ. 6486, τόµ. ΚΑ, σ. 16078, 16349,
16354, 16360.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήµιου. τόµ. Δ, σ. 2061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προοπτική ανάπτυξης της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2158, 2159, 2160.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή
της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ.
2298.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της
Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2300,
2301.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας της ρύθµισης των εκατό
δόσεων για συνεπείς φορολογούµενους πολίτες. τόµ. Δ, σ.
2463.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. τόµ. Δ, σ. 2622,
2623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2962, 2963.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ να διακοπεί η λειτουργία των µονάδων µεθαδόνης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. τόµ. Ε, σ. 3254.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση του ειδικού τέλους παραγωγής
αιολικών σταθµών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των ορεινών κοινοτήτων της Αργολίδας. τόµ. Ε, σ.
3257.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται στους αναπτυξιακούς νόµους και την παράταση
της προθεσµίας υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεµούν. τόµ. Ε, σ. 3258.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την υποστελέχωση του Λιµενικού Σώµατος Δωδεκανήσου. τόµ. Ε, σ. 3504.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων,
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λόγω κωλύµατος των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΣΤ, σ.
3591.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3597, 3614, 3616.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του
κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 3624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Λιµενικού Σώµατος Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ, σ.
4111, 4112.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υιοθέτηση και την προώθηση της αποτέφρωσης των νεκρών από την πολιτεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4119.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον χρόνο που πρέπει να δοθεί στους Βουλευτές
για να αναπτύξουν τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει και
την ώρα λήξης της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4253,
4254.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση του ν. 4238/2014, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα για τους Ιατρούς του ΠΕΔΥ και τους
απολυµένους ιατρούς του ΕΟΠΥ. τόµ. Ζ, σ. 4349.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις ανεξόφλητες δαπάνες που αφορούν τη σίτιση
προσφύγων στους επαγγελµατίες της νήσου Χίου. τόµ. Ζ, σ.
4349, 4351.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4947,
4953, 4954, 4955.
Αναφορά του στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Η, σ. 5149.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Η, σ.
5149.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις" και τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 5193.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά
µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής
του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Η, σ. 5481, 5482, 5483.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ).
τόµ. Η, σ. 5583.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση των άγονων αεροπορικών γραµµών. τόµ. Η, σ. 5588.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας
της δηµόσιας υγείας και την άµεση στελέχωση µε µόνιµο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των µονάδων υγείας στα νησιά των Φούρνων. τόµ. Θ, σ. 5979.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της δηµιουργίας του hotspot στην Κω και την άµεση αποχώρηση των ΜΑΤ από το νησί. τόµ. Θ, σ. 5990, 5991.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσγείωση στρατιωτικών αεροπλάνων στη Ρόδο. τόµ. Θ, σ. 6484,
6485, 6486.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση διπλών και τριπλών συντάξεων
που χορηγούνται σε Βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Θ, σ. 6529.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτησή του η
οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την αθρόα και µαζική αποβίβαση προσφύγων και µη νόµιµων µεταναστών στο Καστελόριζο. τόµ. Θ, σ. 6532.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ.
6578.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µεταφορά των δηµόσιων υπηρεσιών στο Καπνεργοστάσιο "ΚΕΡΑΝΗΣ" στου Ρέντη. τόµ. Ι, σ. 6771.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για
την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ
και άλλες διατάξεις" τόµ. Ι, σ. 6787, 6788.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6798, 6799, 6803.
Αναφορά του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε υβριστικές εκφράσεις που ειπώθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης. τόµ. Ι, σ. 6970, 6971, 6973.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το ζήτηµα της ανταποδοτικότητας των πόρων
που εισπράττει το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
σε σχέση µε την υποχρέωση υλοποίησης έργων συντήρησης και ανάδειξης του µνηµείου. τόµ. ΙΑ, σ. 7699.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
ΙΑ, σ. 7714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. ΙΒ, σ. 8436, 8437.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις ενέργειες για την τόνωση του τουρισµού στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. ΙΒ, σ. 8446.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην αναβολή συζήτησης
των επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων
Υπουργών. τόµ. ΙΒ, σ. 8527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των συνθηκών µετακίνησης των προσφύγων και των µεταναστών από τη Χίο στη Λέρο. τόµ. ΙΒ, σ. 8533, 8534.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον αποκλεισµό των Δήµων κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων από το πρόγραµµα "Κέντρα Κοινότητας".
τόµ. ΙΒ, σ. 9030, 9031.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
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σχετικά µε επεισόδιο µεταξύ Βουλευτών που διεξήχθη κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης. τόµ. ΙΒ, σ. 9032, 9033.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το ωράριο των φαρµακείων. τόµ. ΙΓ, σ. 9213,
9214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων της περιοχής περί του Αφάντου Ρόδου από
την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. τόµ. ΙΓ, σ.
9216, 9217.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της οικονοµίας της Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΔ, σ. 10541,
10542.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10564, 10587.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση:
«Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη
χώρα». τόµ. ΙΔ, σ. 10576.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10655.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον έλεγχο και την απόδοση δικαιοσύνης για τα
πλαστά πτυχία στο δηµόσιο. τόµ. ΙΔ, σ. 10715.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των
σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής
Συµφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424
[MIOS] µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και
Αθλητισµού της Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού
Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του
Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του

Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου
της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη
Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Military Implementation of
Single European Sky Air Traffic Management Research
Programme)». τόµ. ΙΔ, σ. 10716, 10717, 10718, 10719.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε την εφαρµογή των άρθρων 100 και 101 του Κανονισµού
της Βουλής και την υποβληθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας που αιτήθηκε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρράς επί τροπολογίας της υπ’ αριθµόν 496/25 από 15/06/2016 υπουργικής τροπολογίας, για το ότι αντίκειται στο άρθρο 94 παράγραφος 4 του Συντάγµατος που αποκλείει τη συµµετοχή τακτικών δικαστών σε διοικητικές επιτροπές. τόµ. ΙΕ, σ.
11214, 11215, 11220, 11221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης µε προσωπικό της Α’ Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ, σ. 11798, 11799.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, λόγω της
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών και τις επικείµενες τροποποιήσεις του Κανονισµού της Βουλής για την εύρυθµη
λειτουργία του Κοινοβουλευτικού Έργου. τόµ. ΙΕ, σ.
11799.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων
19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ
σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις
επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ
και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L
330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για
την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρεωκοπία της χώρας και την δηµοσιονοµική εκτροπή. τόµ. ΙΣΤ, σ.
12664, 12666.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 12670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΖ, σ. 12708, 12709,
12710, 12711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
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και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13200.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΗ, σ. 13884.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14514.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής στην προάσπιση της υγείας των πολιτών. τόµ.
Κ, σ. 15176, 15177, 15178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15212.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για
τον χαρακτηρισµό ως πληµµυροπαθών των περιοχών της
Αρκαδίας που επλήγησαν από τη θεοµηνία του Ιουνίου.
τόµ. Κ, σ. 15281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παραιτήσεις των συµβουλίων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. τόµ. Κ, σ. 15288, 15289.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην
Ελλάδα. τόµ. ΚΑ, σ. 15964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
και λειτουργία της 3ης πανεπιστηµιακής καρδιολογικής κλινικής από το «Λαϊκό» στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός».
τόµ. ΚΑ, σ. 16078, 16079, 16080.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16146.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16336,
16337, 16338, 16360.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Δράµας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.

Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 72.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
316, 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 438,
469, 472, 497.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 472,
τόµ. Β, σ. 884,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 628, 629, 633, 638, 639, 640, 641, 642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 849, 853, 857, 888.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1375, 1376, 1646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1375, 1644, 1645, 1646.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1644.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2658, 2659, 2677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3080, 3085, 3086, 3088, 3117, 3139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό για το Νοµό Δράµας. τόµ. Ε, σ. 3254,
3255.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3532, 3539, 3542, 3543, 3551, 3553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των παραγωγών πατάτας του Κά-
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τω Νευροκοπίου Δράµας εξαιτίας της ύπαρξης επιβλαβούς
µύκητα σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. τόµ. ΣΤ, σ. 4125,
4126.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4146, 4157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5168, 5169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5208, 5210, 5211.
Αναφορά του στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η έκθεση
AGROTICA. τόµ. Η, σ. 5210.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5752.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
5847, 5848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σοβαρές
ελλείψεις φαρµάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς του Νοµού Δράµας. τόµ. Θ, σ. 5980, 5981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του υφισταµένου νοµοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τον
χρόνο κρίσεων των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
τόµ. Θ, σ. 5989, 5990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6119, 6140, 6149, 6155.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6311.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6385, 6386, 6403, 6405.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επί-

πεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7160.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7540, 7541, 7542, 7546.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8786, 8792, 8793.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9281, 9282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9376, 9383, 9432, 9450, 9451.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9512, 9543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
υπέρ του Τµήµατος Οινολογίας και Τροφίµων Δράµας των
αναγκαίων πέντε πιστώσεων προς πρόσληψη απαιτούµενου
ελάχιστου αριθµού µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού,
προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του Τµήµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9934.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας,
σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9993.
Παρέµβασή του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10011.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10072, 10110.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10287, 10288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προγραµµατισµό του Υπουργείου για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΔ, σ. 10591, 10592, 10593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
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καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11157, 11209, 11218, 11232.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12958, 12960,
12963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13154.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε
την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ
L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ.
13281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15202, 15212, 15215, 15219.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16062, 16063, 16064, 16066, 16070, 16072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16102, 16155.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, εις αντικατάσταση της κ.
Βασιλικής Κατριβάνου, η οποία παραιτήθηκε. τόµ. ΙΔ, σ.
10482.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Κοτζιά. τόµ. Κ, σ. 15491.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Μεσσηνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 10, 15.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 233.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4185, 4186.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 5899,
5900.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 5900,
τόµ. ΙΒ, σ. 8501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6818, 6823.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9454, 9455, 9458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13283.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αρκαδίας (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 65, 86,
τόµ. Β, σ. 1107, 1108, 1111, 1232, τόµ. Δ, σ. 2642, τόµ. Ε,
σ. 2925, τόµ. ΣΤ, σ. 3666, 3695, 4126, τόµ. Ζ, σ. 4489,
4495, 4514, 4516, τόµ. Η, σ. 5146, 5284, 5689, 5698,
5699, 5719, τόµ. Θ, σ. 5944, 6486, 6489, τόµ. Ι, σ. 6677,
τόµ. ΙΑ, σ. 7884, 7886, 7890, 7906, τόµ. ΙΓ, σ. 9464, τόµ.
ΙΔ, σ. 10103, 10104, 10562, 10587, 10620, τόµ. ΙΕ, σ.
11188, 11198, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12204, τόµ. ΙΖ, σ. 12699,
12813, τόµ. ΙΘ, σ. 14589, τόµ. ΚΑ, σ. 15702.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 85, 86.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης. τόµ. Β, σ. 1110, 1112,
1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυ-
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γκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2286, 2287, 2288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση της
απόστασης των είκοσι χιλιοµέτρων για τη δωρεάν µεταφορά των µαθητών των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ. τόµ.
Δ, σ. 2642, 2643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2924, 2925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται στους αναπτυξιακούς νόµους και την παράταση της
προθεσµίας υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεµούν.
τόµ. Ε, σ. 3257, 3258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3633, 3634, 3658, 3666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα "Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα του Τουρισµού στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 20072013". τόµ. ΣΤ, σ. 4127.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την πρόοδο των έργων αξιοποίησης
του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού. τόµ. Ζ, σ. 4495.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4507, 4508,
4513, 4514, 4516.
Αναφορά του στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Η, σ. 5149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5294.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «ελληνικό ελαιόλαδο και τις µεγάλες πολυεθνικές, τη διάθεσή
του στην αγορά και τους εργαζοµένους σε αυτό». τόµ. Η, σ.
5628.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. Η, σ. 5628, 5629,
5630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5713, 5727, 5728.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5727.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6027, 6028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6401, 6406.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την πρόοδο των έργων αξιοποίησης
του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. Θ, σ. 6489.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6707, 6708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόοδο
των έργων αξιοποίησης του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. Ι, σ. 7104, 7105, 7106.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
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σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7140.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7882, 7884, 7886, 7889,
7890, 7891, 7906, 7916.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για την τόνωση του τουρισµού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. ΙΒ, σ. 8444, 8445, 8446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8944, 8946, 8952, 8953.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9463, 9464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10105, 10106.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10561, 10562, 10575, 10586, 10587.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δη-

µοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11111, 11112, 11115, 11118, 11188, 11236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12202,
12203, 12204, 12241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13065.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13503.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη των
πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. τόµ. ΙΘ, σ. 14597, 14598, 14599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την αντιστάθµιση της πορείας «κατάρρευσης» της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. Κ, σ. 15180, 15181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης για τον χαρακτηρισµό ως
πληµµυροπαθών των περιοχών της Αρκαδίας που επλήγησαν από τη θεοµηνία του Ιουνίου. τόµ. Κ, σ. 15279, 15280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
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Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15708, 15709, 15742, 15757,
15758.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16108.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16339,
16361.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ.
10, 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 375,
376, 377, 471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 978.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλή-

ρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2514,
2515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2703, 2729, 2730, 2733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2905.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3596, 3615, 3618.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λόγω της µη έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού εκτά-
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σεων από το Δασαρχείο Αµφιλοχίας. τόµ. Η, σ. 5466,
5467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Νοσοκοµείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. τόµ. Η, σ. 5483, 5484, 5485.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5843.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του Πολεµικού Ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Θ, σ. 5920.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση ή
µεταφορά των πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Αγρινίου
στην Πάτρα διαµέσου της µετακίνησης µελών ΔΕΠ. τόµ. Θ,
σ. 6500, 6501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6602.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6809.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6810.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7140, 7144.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8498,
τόµ. ΙΓ, σ. 9223, 9305, 9456, 9514, 9972, τόµ. ΙΕ, σ.
11255, τόµ. ΙΘ, σ. 14960, 15002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλ-

λογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9145-9147, 9224, 9225, 9283,
9286, 9305.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΓ, σ. 9189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9456.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9966,
9972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10195.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του κόστους διέλευσης από την Γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». τόµ. ΙΕ, σ. 11253, 11254.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13100.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
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και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14670, 14673, 14707, 15002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16150.
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φωκίδος (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 15.
Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 67.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 336,
τόµ. ΣΤ, σ. 4185, 4186, τόµ. Θ, σ. 6060, 6061, τόµ. Ι, σ.
7030, 7034, τόµ. ΙΔ, σ. 10099, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11857, 12178,
12233, τόµ. ΙΖ, σ. 12987, τόµ. ΙΘ, σ. 14441, τόµ. Κ, σ.
15211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 831, 832, 915, 916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "αποσχιστικές δραστηριότητες και τη συνεργασία µε την Άγκυρα
Μουσουλµάνων της Θράκης". τόµ. ΣΤ, σ. 4116, 4117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4184, 4185, 4186.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6059, 6060.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της

ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6818, 6822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7030, 7034.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7034.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7509-7511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον συνεταιρισµό βουλευτών σε περιοχή "φιλέτοβ µε χαριστικούς όρους και προκλητικά ευνοϊκή µεταχείριση. τόµ. ΙΑ, σ. 7734,
7735.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ)"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «καλλιέργεια κλίµατος έντασης και τις µεθοδεύσεις του τουρκικού προξενείου στη Θράκη». τόµ. ΙΒ, σ. 8451, 8452, 8453.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόε-
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δρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8475, 8476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «υπονόµευση και τις προβοκάτσιες σε ειρηνικές πολιτικές εκδηλώσεις και σε συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας Ελλήνων πολιτών». τόµ. ΙΓ, σ. 9130, 9131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9394.
Παρέµβασή του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή
κ. Χ. Παππά. τόµ. ΙΓ, σ. 9520.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΓ, σ. 9710, 9711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10064, 10099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11130-11132, 11195.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11829, 11857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12178,
12182, 12233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση από την Τουρκία µέσω του προξενείου της Κοµοτηνής για την αγορά ακινήτων περιουσιών απελπισµένων Ελλήνων στη Θράκη. τόµ. ΙΖ, σ. 12868, 12869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12986, 12987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα
στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της,
σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και
ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων
Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών

και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/
ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ.
13644, 13645.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 14441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14461.
Αναφορά του στις καταστροφικές πληµµύρες της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Κ, σ. 15209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15209-15211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15995, 15996.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1179.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1286.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1286, τόµ. Γ, σ. 1403.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2655, τόµ. Ε, σ. 2715.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2715,
τόµ. Ζ, σ. 4379, τόµ. ΙΑ, σ. 7544, 7569, τόµ. ΙΑ, σ. 7736,
7737, 7885, τόµ. ΙΕ, σ. 11112, τόµ. ΙΖ, σ. 13270, τόµ. Κ, σ.
15392, 15393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον µόνιµο
διορισµό των επιτυχόντων φιλολόγων στον διαγωνισµό του
ΑΣΕΠ 2008-2009, που βρίσκεται σε εκκρεµότητα. τόµ. Ζ,
σ. 4378, 4379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «ασφαλιστικές ενηµερότητες των µηχανικών». τόµ. Ζ, σ. 4703,
4704.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5618, 5619.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5931, 5932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7568, 7569.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΑ, σ. 7736, 7737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7747.

Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8984, 8985.
Οµιλία του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10014, 10015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10146, 10147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11117, 11118, 11238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12224.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13265,
13270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13906, 13907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
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παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14447-14449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15217.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15392, 15393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16127.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λαρίσης (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Εκλογή του στο αξίωµα του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 137.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 98, 100, 110, 112, 183, 184, 187, 190, 313,
317, 322, 323, 439, 440, 441, 443, 446, 447, 633, 634,
τόµ. Β, σ. 771, 774, 816, 829, 830, 831, 833, 837, 839,
840, 841, 843, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 949,
950, τόµ. Γ, σ. 1357, 1360, 1363, 1364, 1365, 1366,
1368, 1369, 1370, 1371, τόµ. Δ, σ. 2165, 2166, 2167,
2168, 2169, 2187, 2189, 2190, 2191, 2196, 2319, 2321,
2322, 2329, 2330, 2335, 2336, 2337, 2511, 2518, 2677,
2678, 2681, 2682, 2688, 2689, 2693,
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέ-

τρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 436.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 436,
τόµ. Δ, σ. 2236, τόµ. Ζ, σ. 4948, 5040, τόµ. Ι, σ. 7221,
7222, τόµ. ΙΑ, σ. 7750, τόµ. ΙΖ, σ. 12862, 12863
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
στην παραγωγή βαµβακιού λόγω έντονων βροχοπτώσεων
σε όλους τους νοµούς της Θεσσαλίας. τόµ. Δ, σ. 2064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των υγειονοµικών που εργάζονται ως επικουρικοί ή
µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ στις δηµόσιες µονάδες υγείας. τόµ. Δ, σ.
2201, 2202.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα του Παραρτήµατος Άµφισσας. τόµ. Δ, σ. 2210.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2249.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της
Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2330,
2331.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των Βουλευτών κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµιες γαίες Ελλάδας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2680, 2681, 2684, 2685, 2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2887.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα προβλήµατα του αντιφυµατικού εµβολιασµού στη χώρα µας. τόµ. ΣΤ, σ. 3591.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω κωλύµατος
των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΣΤ, σ. 3591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αντιφυµατικού εµβολιασµού στη χώρα µας. τόµ.
Ζ, σ. 4708, 4709.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4944, 4948, 4949.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής στο Νοµό Λάρισας. τόµ.
Η, σ. 5590, 5592, 5593.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5603, 5604.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,

428
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5714, 5728.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6749.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ.
6945, 6946.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της
Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Γεωργίου Σταθάκη και Παύλου Πολάκη. τόµ. Ι, σ.
7222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7746, 7750.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαγραφή επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ, σ. 7847, 7848.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει", γ)"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ) "Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7856.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ,
σ. 7902.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση
των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού
Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατώνµελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες
διατάξεις», β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου
Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της
Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ,
αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµ-

φωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους δενδροκαλλιεργητές του Νοµού
Λάρισας για την παραγωγή τους που καταστράφηκε από
πρόσφατο παγετό. τόµ. ΙΔ, σ. 10545, 10546, 10547.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10596, 10613, 10614, 10616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις καλλιέργειες από τις βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία. τόµ. ΙΔ, σ. 10708, 10709, 10710.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά
µε τα προβλήµατα των σπουδαστών στα Δηµόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ. τόµ. ΙΔ, σ. 10710, 10711, 10712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
φιλοξενίας προσφύγων στο Κουτσόχερο Λάρισας. τόµ. ΙΕ,
σ. 11242, 11243, 11244, 11245.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11836.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12670.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12670-12672, 12692, 12694, 12695.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12846, 12863, 12864.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των απολυµένων εργαζοµένων
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Λάρισας. τόµ. ΙΖ, σ.
12869, 12870, 12871.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον προγραµµατισµό της συνέχισης
της συζήτησης την επόµενη ηµέρα, επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ. 13052, 13053.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών και άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθρά-
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κων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση
του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15189-15191, 15197, 15220.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πρωτοφανείς καταστροφές στον Νοµό Τρικάλων λόγω έντονης
βροχόπτωσης. τόµ. Κ, σ. 15395, 15396.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2716,
2717, 2718, 2719, 2720, 2725, 2726, 2728, 2729, 2892,
2894, 2895, 2897, 2898, 2902, 2972, 2973, 2977, 2978,
2979, 2980, 2984, 3049, 3052, 3053, 3056, 3085, 3087,
3088, 3096, 3534, 3540, 3543, 3544, τόµ. ΣΤ, σ. 3614,
3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3673, 3674, 4209,
4210, 4211, 4213, 4217, 4219, 4220, 4221, 4222, 4225,
τόµ. Ζ, σ. 4378, 4379, 4380, 4384, 4386, 4387, 4929,
4934, 4939, τόµ. Η, σ. 5167, 5168, 5169, 5171, 5172,
5174, 5175, 5176, 5179, 5180, 5728, 5769, 5770, 5773,
5774, 5775, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783,
5784, 5785, 5786, 5787, 5795, τόµ. Θ, σ. 6486, 6489,
6490, 6497, 6498, 6501, 6502, 6566, 6567, 6571, 6576,
τόµ. Ι, σ. 6749, 6751, 6776, 6778, 6942, 6944, 6945,
6946, 6947, 6949, 6954, 6955, 6956, 6959, 6960, 7426,
7428, 7438, 7444, τόµ. ΙΑ, σ. 7569, 7571, 7573, 7574,
7581, 7583, 7845, 7847, 7848, 7850, 7897, 7898, 7899,
7900, 7901, 7902, 7903, 7905, 7906, 7915, 7916, τόµ.
ΙΒ, σ. 8447, 8448, 8449, τόµ. ΙΒ, σ. 8790, 8809, 8821,
8822, 8823, 8829, 8832, 8897, 8899, 8901, 8902, 8907,
8912, τόµ. ΙΓ, σ. 9237, 9238, 9239, 9242, 9243, 9244,
9245, 9246, 9249, 9250, 9394, 9396, 9398, 9400, 9408,
9411, 9509, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518,
9519, 9520, 9521, 9957, 9960, 9968, τόµ. ΙΔ, σ. 10166,
10167, 10169, 10172, 10174, 10175, 10179, 10591,
10593, 10693, 10698, 10699, 10700, 10705, τόµ. ΙΕ, σ.
11087, 11094, 11098, 11099, 11100, 11101, 11123,
11124, 11126, 11166, 11172, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11881, 11882,
11888, 11892, 11913, 11914, 11918, 11919, 11925,
11926, 12203, 12204, 12206, 12207, 12209, 12212,
12216, τόµ. ΙΖ, σ. 13016, 13058, 13355, 13356, 13359,
13361, 13362, 13363, 13364, 13365, 13370, 13371, τόµ.
ΙΗ, σ. 13568, 13570, 13571, 13572, 13573, 13576,
13577, 13578, τόµ. ΙΘ, σ. 14679, 14680, 14681, 14686,
14995, 14997, 14998, 15000, 15001, 15002, 15003,
15005, τόµ. Κ, σ. 15174, 15175, 15176, 15177, 15178,
15180, 15402, 15408, 15415, 15417, τόµ. ΚΑ, σ. 15752,

15753, 15755, 15756, 15757, 15758, 15993, 16072,
16073, 16074, 16075.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά
µε τη δραστική περικοπή των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων των ΑΜΕΑ. τόµ. Κ, σ. 15461, 15462, 15463,
15464.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση
µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ. 16075.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16351,
16352.
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καρδίτσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 222, 223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 302.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 302.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 819-821, 844, 846, 858, 859,
860, 885, 891, 892, 894, 898, 903, 909-911, 946, 950,
971, 972, 974.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 903,
952, 954, τόµ. Η, σ. 5706, 5752, τόµ. Θ, σ. 6117, 6409,
τόµ. ΙΓ, σ. 9365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4197, 4204, 4244.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5038, 5039.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 5193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
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2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5243, 5245,
5264, 5265, 5271, 5286, 5287, 5288, 5301.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5245.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερο-

γενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5705, 5706.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5705, 5706.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5751, 5752, 5753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5751, 5752, 5753, 5768.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6025, 6035, 6069, 6074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6116.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και ε-
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πιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6295, 6305, 6308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6329, 6346, 6355, 6357, 6398, 6408.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Σταθάκη και
Π. Πολάκη. τόµ. Ι, σ. 7225.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του
Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ)"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’ 163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7854, 7855.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7910, 7911.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8457-8459, 8471, 8472,
8496, 8514, 8522.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9161.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41
και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9365, 9388, 9399.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10062, 10087.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10223.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υ-
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πουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10744, 10745.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ,
σ. 11223.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 12985.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16252.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών ( Ένωση Κεντρώων). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθηνών αντί
της εκλογικής περιφέρειας της Α’ Θεσσαλονίκης. τόµ. Α, σ.
9.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 136,
244, 245, 485, 486, 639, 640, τόµ. Β, σ. 971, τόµ. Γ, σ.
1659, 1660, τόµ. Ε, σ. 2777, 3122, 3123, 3510, τόµ. ΣΤ,
σ. 3688, τόµ. Ζ, σ. 4953, 5040, τόµ. Η, σ. 5265, 5269,
5270, 5604, 5605, τόµ. Θ, σ. 6409, 6410, 6411, 6412,
τόµ. Ι, σ. 7169, 7170, τόµ. ΙΒ, σ. 8510, 8792, τόµ. ΙΓ, σ.
9160, 9161, 9389, 9530, τόµ. ΙΔ, σ. 10631, 10633, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12230, τόµ. ΙΘ, σ. 14960.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 136, 137, 244, 245
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 373,
485, 486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 639, 640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης -

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 971, 972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1168.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1659, 1660.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2226, 2229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2348, 2349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3115-3117, 3118, 3123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
επιλογής για την ίδρυση νέων κέντρων υποδοχής προσφύγων τύπου «hotspot» στην ελληνική επικράτεια και ιδίως
στη νήσο Κω. τόµ. Ε, σ. 3509, 3510, 3512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3687, 3688.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4249, 4250.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4951, 4952, 4953.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5038, 5039, 5040, 5041, 5043,
5055, 5056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροπο-
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ποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5265, 5266,
5267, 5301, 5302.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5301.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5302, 5308.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5604, 5605.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5606,
5778, τόµ. ΙΘ, σ. 14961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5771, 5772, 5778.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5772, τόµ. Θ, σ. 5921.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6167, 6168.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6409.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6409, 6410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6409, 6410, 6411, 6415.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6410.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7147, 7148, 7149, 7168,
7169.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",

β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ)"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’ 163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7855, 7856.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8510, 8511.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8790, 8791, 8792, 8793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9160, 9161, 9162.
Αναφορά του στην 5η Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9528.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9528, 9529, 9530, 9531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10281, 10282.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10631, 10632, 10633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
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καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11221, 11222, 11223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12230,
12231, 12232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13209, 13210, 13211.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13471-13473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14959, 14961, 14965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16144-16146.
Οµιλία του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 1623416237, 16251, 16252.
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ευβοίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
19.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3015.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6114.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Σταθάκη και
Π. Πολάκη. τόµ. Ι, σ. 7226.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. τόµ. Α, σ.
103.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 68, 69, 111.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 299,
303, 309, 310, 361, 378, 379, 385, 404, 409, 410, 411,
447, 453, 455, 474, 475, 497, 607, 623, τόµ. Β, σ. 831,
918, 920, 921, 931, 933, 952, 954, 955, 967, 983, 988,
1157, 1158, 1184, 1229, 1230, 1232, 1233, 1275, τόµ. Γ,
σ. 1385, 1643, 1646, 1647, 1660, 1668, 1646, 1647,
1648, τόµ. Δ, σ. 2075, 2076, 2077, 2108, 2117, 2118,
2120, 2231, 2291, 2315, 2337, 2340, 2353, 2518, τόµ. Ε,
σ. 2818, 2885, 2892, 2893, 2894, 2910, 2947, 2949,
2961, 2993, 3049, 3052, 3053, 3110, 3266, 3267, τόµ.
ΣΤ, σ. 3592, 3624, 3626, 3628, 3639, 3647, 3649, 3704,
3705, 4113, τόµ. Ζ, σ. 4319, 4321, 4951, 4957, 4958,
4965, 4986, 5033, τόµ. Η, σ. 5151, 5156, 5165, 5182,
5183, 5211, 5214, 5241, 5247, 5254, 5255, 5272, 5296,
5532, 5714, 5720, 5721, 5725, 5727, 5730, 5731, 5740,
5741, 5743, 5744, 5745, 5748, 5749, 5781, 5782, 5785,
5786, τόµ. Θ, σ. 5853, 5854, 5863, 5864, 6011, 6018,
6042, 6043, 6062, 6078, 6139, 6175, 6261, 6282, τόµ. Θ,
σ. 6577, 6594, 6609, 6613, 6622, 6625, 6626, τόµ. Ι, σ.
6677, 6678, 6713, 6946, 7024, 7037, 7182, 7467, τόµ.
ΙΑ, σ. 7539, 7540, 7541, 7542, 7847, 7858, 7859, τόµ. ΙΒ,
σ. 8473, τόµ. ΙΓ, σ. 9249, 9305, 9363, 9368, 9392, 9394,
9400, 9413, 9432, 9505, 9540, 9555, 9557, 9907, 9911,
9913, 9983, 9993, τόµ. ΙΔ, σ. 10067, 10081, 10215,
10231, 10243, τόµ. ΙΔ, σ. 10584, 10587, 10588, 10603,
10604, 10614, 10619, 10622, 10623, 10624, 10661,
10726, 10732, 10747, 10763, 10816, 10817, τόµ. ΙΕ, σ.
11080, 11160, 11162, 11209, 11211, 11218, 11220,
11226, 11227, 11656, 11657, 11659, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11825,
11848, 11879, 11904, 11906, 11908, 11919, 12144,
12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, τόµ. ΙΖ, σ.
12718, 12803, 12994, 12997, 12999, 13109, 13120,
13121, 13166, 13167, 13174, 13175, 13197, 13420,
13479, τόµ. ΙΗ, σ. 13570, 13571, 13584, 13894, 13904,
13914, 13925, 13930, 14267, 14278, 14302, 14311, τόµ.
ΙΘ, σ. 14680, 14997, τόµ. Κ, σ. 15064, 15157, 15183,
15194, τόµ. ΚΑ, σ. 15709, 15711, 16130, 16140, 16333,
16336, 16345, 16362, 16363, 16365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 301,
302, 303, 309, 310, 325, 326, 327, 349, 361, 377, 378,
379, 409, 411, 416, 426, 474, 478, 479, 493, 497, 498.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 301, 302, 303, 310, 361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 607, 623, 624, 625.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
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της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 826, 827, 829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 826, 827, 829, 833, 858, 859,
860, 892, 904, 918, 920, 931, 934, 952, 953, 955, 967,
986, 987, 988, 994.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 986, 988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1157, 1158, 1168, 1185, 1194.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα του τραγικού
αεροπορικού δυστυχήµατος του ρωσικού αεροσκάφους
στο όρος Σινά. τόµ. Β, σ. 1168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1229, 1230, 1233, 1234.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1230, 1233, 1234, τόµ. Γ, σ.
1645, 1658.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµ-

βουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1644, 1645, 1647, 1658, 1660.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1644, 1647.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2073, 2076,
2077.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2091.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2114, 2115, 2116, 2122,
2123.
Αναφορά του στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Γ. Πανούση. τόµ. Δ, σ. 2115.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών
τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής» και γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και
της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». τόµ. Δ, σ. 2236.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα βάση του άρθρου 108 παρ. 5 του Κανονισµού της
Βουλής, να λάβουν το λόγο και οι εισηγητές, εκτός των όσων έχουν αντίληψη επί των κυρώσεων των συµφωνιών,
κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ.
Εξωτερικών. τόµ. Δ, σ. 2236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2291, 2298-2300, 2332,
2357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2300, 2301, 2330, 2331.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2301,
τόµ. Ε, σ. 2962, τόµ. Ζ, σ. 4319, 4951, 4957, 4958, τόµ. Η,
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σ. 5247, 5248, τόµ. ΙΓ, σ. 9413, 9414, 9396, 9397, 9412,
9413, 9460, 9461, τόµ. ΙΔ, σ. 10610, 10611, τόµ. ΙΖ, σ.
13478, 13479, τόµ. ΙΗ, σ. 14311, τόµ. ΚΑ, σ. 16127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2523,
2524.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2894, 2897, 2909, 2910,. 2947, 2948,
2949, 2956, 2957, 2958, 2961, 2962, 2990, 2991, 2992,
2993, 3050, 3052, 3053, 3104, 3110.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 2948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3266.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3599, 3600, 3601, 3603.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 3623, 3624, 3626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3644, 3645, 3648, 3650,
3695, 3696, 3697, 3704, 3705.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη διαφαινόµενη πάροδο της προθεσµίας πλήρωσης των µελών των ΔΣ των ανεξάρτητων αρχών στον νόµο αδειοδότησης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαφαινόµενη πάροδο της προθεσµίας πλήρωσης των µελών των
ΔΣ των Ανεξάρτητων Αρχών (του Ν. 4339/ΦΕΚ 133Α/
29.10.2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης...»). τόµ. Ζ, σ. 4315, 4316, 4317.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4953, 4954, 4955, 4957, 4958,
4960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». τόµ. Ζ, σ. 4965.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος που ετέθη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο, σχετικά µε την
προβολή βίντεο στην εκδήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αφορούσε δηµοσιογράφους και κανάλια. τόµ. Ζ, σ. 4965, 4986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5151, 5160, 5161,
5183, 5186, 5187, 5214, 5215.
Αναφορά του το προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5161,
5186, 5299.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5246, 5247,
5248, 5253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5246, 5247,
5248, 5253, 5272, 5286, 5298, 5299.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5272.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5282, 5283.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5299.
Αναφορά του στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην
Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5532.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εάν
είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους εργοδότες να µπουν στη ρύθµιση χρεών
προς το ΙΚΑ. τόµ. Η, σ. 5573.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
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Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5706, 5730, 5731,
5732.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5731, 5785, τόµ. Θ, σ. 5854.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5745, 5749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5745, 5754, 5755, 5785, 5786.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5754, 5755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5854, 5860, 5861.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ, σ.
6001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6034, 6041, 6042, 6043, 6076, 6078,
6079, 6084, 6138, 6140, 6174, 6175.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6261, 6262, 6263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απαξίωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων». τόµ. Θ, σ.
6569, 6570, 6571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6600, 6609-6611,
6613, 6617, 6618, 6619, 6621, 6622, 6625, 6626.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6610, τόµ. Ι, σ. 7036.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
πρόταση κοµµάτων της αντιπολίτευσης να αναβληθεί η ψηφοφορία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 104 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ, Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6621, 6622,
6625, 6626.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα οµόλογα φυσικών προσώπων. τόµ.
Ι, σ. 6678.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6704, 6706,
6707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6709, 6710, 6711,
6713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οµόλογα
φυσικών προσώπων. τόµ. Ι, σ. 6757, 6758.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6945.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ).
τόµ. Ι, σ. 6946.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7036, 7037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ). τόµ. Ι, σ. 7099, 7100, 7101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7176, 7180, 7182, 7183.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7461, 7466,
7467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7520, 7539, 7540, 7541,
7542.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. τόµ.
ΙΑ, σ. 7847.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαγραφή επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ, σ. 7847, 7848.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του
Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ) "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’ 163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7859.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8472, 8473, 8474.
Αναφορά του στην αναβολή συζήτησης των επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
ΙΒ, σ. 8527.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας
των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΒ, σ. 9076.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9254, 9255, 9295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύ-

στηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9363, 9364, 9365, 9380, 9386, 9392, 9393,
9394, 9396, 9397, 9412, 9413, 9432, 9446, 9459, 9461,
9512, 9513, 9542, 9557.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41
και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9364, 9365, 9368.
Οµιλία του στις επισκέψεις των φορέων στο εντευκτήριο
της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9512.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9901,
9902.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9901,
9902, 9911, 9913, 9914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση ακινήτων Ζώνης Α2 του Ολυµπιακού Πόλου Φαλήρου. τόµ. ΙΓ, σ. 9935, 9936, 9937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. τόµ. ΙΓ, σ. 9946, 9947.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης και
την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε
τη Συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων".
τόµ. ΙΓ, σ. 9979, 9980, 9983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
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τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9980, 9982, 9983, 9984,
9992, 9993.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 10060, 10061.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10060,
10061, 10066, 10067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10061, 10066, 10067,
10115, 10134, 10135, 10215, 10232, 10249, 10280,
10281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10487.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10562, 10584-10586, 10588.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία ψήφισης των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών:
α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β) «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ, σ.
10598, 10604, 10633, 10637, 10660.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής

Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10599, 10603, 10604, 10610,
10614, 10623, 10624, 10629, 10633, 10637, 10660,
10661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής. τόµ. ΙΔ, σ. 10712,
10713, τόµ. ΚΑ, σ. 15969, 15970.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10716, 10718.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δη-
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µοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10726, 10727, 10732, 10733,
10735, 10747, 10763.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Γιώργου
Παναγιωτακόπουλου. τόµ. ΙΔ, σ. 10747.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11089,
11090.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11103, 11104.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ,
σ. 11104, 11115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11160-11162, 11209, 11211, 11215, 11218, 11220,
11221, 11226.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 100 και 101 του Κανονισµού της Βουλής και
την υποβληθείσα ένσταση αντισυνταγµατικότητας που αιτήθηκε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρράς επί τροπολογίας της υπ’ αριθµόν 496/25 από 15/06/2016 υπουργικής τροπολογίας,
για το ότι αντίκειται στο άρθρο 94 παράγραφος 4 του Συντάγµατος που αποκλείει τη συµµετοχή τακτικών δικαστών

σε διοικητικές επιτροπές. τόµ. ΙΕ, σ. 11215, 11218, 11219,
11220, 11221.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11649, 11651, 11653, 11654, 11656, 11657,
11658.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση κύρωσης των διεθνών συµβάσεων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της
Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον
τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ, σ. 11649.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11869, 1190411906, 11913, 11919.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30,
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33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1
της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11869,
11879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αλλαγής του Οικογενειακού Δικαίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12143,
12144, 12145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12177,
12178, 12179, 12182, 12220, 12221.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12685, 12686, 12687.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου
2014/335/ΕΚ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ.
12716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστολή
του αρµόδιου Επιτρόπου για θέµατα που αφορούν τον πρόσφατο νόµο για την αδειοδότηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. ΙΖ, σ. 12803, 12804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντισυνταγµατική διάταξη για τα δικαιώµατα του φορολογούµενου. τόµ. ΙΖ, σ. 12926, 12927, 12928.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12926.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών".
τόµ. ΙΖ, σ. 12981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12981, 12997.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης, τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον προγραµµατισµό της συνέχισης της συζήτησης

την επόµενη ηµέρα, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ. 13052, 13053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13068, 13069, 13073-13075.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13118, 13119, 13120,
13121, 13167, 13174, 13175.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13420, 13427, 13431, 13436, 13437, 13444, 13478,
13479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13566,
13567, 13568, 13569, 13570, 13571, 13584.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΗ, σ. 13893, 13894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13894, 13895,
13900, 13914, 13930, 13931-13933, 13934, 13935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατά-
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ξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14278, 14306, 14307, 14308, 14309,
14310, 14311.
Παρέµβασή του επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών
κ.κ. Χ. Σπίρτζη και Ι. Βρούτση. τόµ. ΙΗ, σ. 14309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14997, 14998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15064.
Αναφορά του στις καταστροφικές πληµµύρες της 7ης Σεπτεµβρίου. τόµ. Κ, σ. 15183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15188, 15193, 15203, 15204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15709, 15716.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του προς συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του επείγοντος.
τόµ. ΚΑ, σ. 16083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16083, 16100, 16101,
16103, 16127, 16140.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16345,
16346, 16362, 16363, 16364, 16365.
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 70.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1284,

τόµ. Γ, σ. 1402, τόµ. Ε, σ. 3264, 3265, τόµ. Ι, σ. 6692, τόµ.
ΙΔ, σ. 10142, 10603, 10724, τόµ. ΙΕ, σ. 11655, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11836, 11854, 11859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1284-1286, τόµ. Γ, σ. 1402.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3686.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4937.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6698.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6705, 6706.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β)"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ) "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ) "Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’ 163/ 30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7858.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
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Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9405.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10143.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10615.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους βανδαλισµούς σε αγάλµατα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΕ, σ.
11366.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11634.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτη-

σης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11651, 11655.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση κύρωσης των διεθνών συµβάσεων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της
Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον
τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ, σ. 11651.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11836, 11859.
Εκλογή του ως Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12764.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12883.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. ΙΖ, σ. 12924, 12928, 12935, 12939, 12942, 12943,
12944, 12951, 12952, 12953, 12954, 12997, 12998,
12999, 13002, 13003, 13010, 13011, 13293, 13294,
13295, 13333, 13334, 13346, 13436, 13438, 13439,
13447, 13452, 13454, τόµ. ΙΗ, σ. 13888, 13891, 14316,
14317, 14323, τόµ. ΙΘ, σ. 14466, 14468, 14469, 14470,
14471, 14472, 14475, 14642, 14643, 14644, 14647,
14648, 14649, 14973, 14975, 14977, 14986, 14993, τόµ.
Κ, σ. 15198, 15206, 15211, 15216, τόµ. ΚΑ, σ. 15719,
15721, 15724, 15728, 15733, 15734, 16043, 16044,
16045, 16047, 16049, 16050, 16057, 16116, 16117,
16118, 16119, 16120, 16121, 16127, 16130, 16136,
16137, 16138, 16344, 16345, 16346, 16347, 16348,
16349, 16350, 16354, 16356, 16357, 16358, 16359,
16360, 16362, 16363, 16365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15056.
Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αργολίδος (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 124.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17 και 21 του
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σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1141-1143, 1156, 1157, 1194.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1154,
1156, 1295, τόµ. Θ, σ. 6390, 6391, τόµ. ΙΓ, σ. 9494, τόµ.
ΙΖ, σ. 13355, τόµ. ΚΑ, σ. 16110.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1154,
1194, 1281, τόµ. Γ, σ. 1400, 1401, 1677, 1684, 1686,
1689, τόµ. ΣΤ, σ. 4128, 4130, τόµ. Ζ, σ. 4384, 5032,
5038, τόµ. Η, σ. 5585, τόµ. Θ, σ. 5917, 6390, 6391, τόµ.
ΙΒ, σ. 8901, 8902, τόµ. ΙΓ, σ. 9400, τόµ. ΙΔ, σ. 10103, τόµ.
ΙΕ, σ. 11136, τόµ. ΙΖ, σ. 12717, 12722, 12739, 13278,
13295, 13355, 13356, 13378, τόµ. ΙΗ, σ. 13902, 14267,
14290, 14314, τόµ. ΙΘ, σ. 14442, τόµ. ΚΑ, σ. 16108,
16110, 16137, 16138, 16369.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1281, 1295, τόµ. Γ, σ. 1384, 1398, 1399, 1400,
1401, 1641, 1677, 1688.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1399.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος φοροαπαλλαγών για την ενεργειακή
αναβάθµιση κατοικιών. τόµ. Δ, σ. 2460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, πε-

ριοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2529,
2530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2747, 2748.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 3001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση του ειδικού τέλους παραγωγής αιολικών σταθµών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές
των ορεινών κοινοτήτων της Αργολίδας. τόµ. Ε, σ. 3256,
3257.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
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ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του συµψηφισµού ενέργειας στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. τόµ. ΣΤ, σ. 4128, 4130.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης και έκδοσης εργοσήµου που αφορούν στην απασχόληση των εργατών γης.
τόµ. Ζ, σ. 4384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξέλιξη
των έργων επέκτασης του Ανάβαλου στην Αργολίδα και το
χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου. τόµ. Ζ, σ. 4387,
4388.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5256, 5316.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5257.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή πρόβλεψης του Ν. 4162/2013 για τη δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών «Εθνικός Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ)». τόµ. Η, σ. 5584,
5585, 5586.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. Η, σ. 5629, 5630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο. τόµ.
Η, σ. 5632, 5633.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5917.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του Πολεµικού Ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Θ, σ. 5917.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φο-

ροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5917, 5922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6379, 6380, 6390, 6391, 6401.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6380.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6401.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8844.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις διαρκείς αναβολές των εξετάσεων
των υποψηφίων οδηγών. τόµ. ΙΒ, σ. 8901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή αναβάθµιση του Δηµοτικού Κολυµβητηρίου Ναυπλίου.
τόµ. ΙΒ, σ. 9020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9163, 9164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9399.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9493, 9494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο-Επιστηµονικό Πεδίο
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών. τόµ. ΙΓ, σ. 10051,
10052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10103, 10169.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10565, 10566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11135, 11136.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12184.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
του τέλους από αιολικά πάρκα σε ορεινά χωριά της Αργολίδας και όλης της Ελλάδας. τόµ. ΙΖ, σ. 12703, 12704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12723, 12739, 12740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετατροπή της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Επιδαύρου σε Δηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΔΙΕΚ) ενηλίκων. τόµ. ΙΖ, σ. 12941, 12942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13034.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για
τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου
(ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις», µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΖ, σ. 13261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13261,
13278, 13293, 13295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13340-13342,
13355, 13362, 13379.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13427, 13462.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προαναγγελία τραγικών εξελίξεων στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΗ, σ. 13852, 13853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13900-13902,
13929.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά
µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14272-14274, 14290, 14291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14442, 14443, 14470, 14471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15751, 15752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16089, 16108, 16110,
16137, 16138, 16140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του πακέτου "Γιούνκερ" στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ, σ.
16367, 16368, 16369.
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κυκλάδων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
378.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2215, 2216.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

448
ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3022, 3043.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5054.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9388.
Αναφορά του στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς. τόµ. ΙΓ, σ. 9472.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9472.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10645.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16172.
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 132,
145, 365, 410, 411, 434, 610, 623, 641, τόµ. Β, σ. 1156,
1190, τόµ. Δ, σ. 2112, 2118, 2331, 2355, 2356, τόµ. Ε, σ.
2803, 2818, 2949, 2950, 2979, 2988, 3043, 3073, 3109,
τόµ. ΣΤ, σ. 3687, 4141, 4142, 4254, τόµ. Η, σ. 5241,
5250, 5252, 5706, 5713, 5722, τόµ. Θ, σ. 5847, 5848,
5849, 5850, 5857, 5862, 5863, 5864, 6620, τόµ. ΙΓ, σ.
9362, 9365, 9368, 9477, 9505, 9520, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11904,
12149, τόµ. ΙΖ, σ. 13420, τόµ. ΙΗ, σ. 13511, 13552, τόµ.
Κ, σ. 15220, τόµ. ΚΑ, σ. 16049, 16050, 16137, 16155.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 134, 145.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου για την
Α’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Α, σ. 293.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 406,
407, 408, 410, 411, 431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύ-

ρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 617, 638, 639, 640, 641.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1288.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2090, 2091.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµου: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013" και β. "Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2093.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2115, 2116, 2117, 2123.
Αναφορά του στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Γ. Πανούση. τόµ. Δ, σ. 2117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2298, 2355, 2356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
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νου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2504,
2532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2940, 2948, 2950, 2996, 3073-3076,
3082.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 2950.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 3057.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π.
Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε, σ. 3289.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3688.
: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5242,
5243,5251, 5265.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας

της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5251.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5699, τόµ. Θ, σ. 5857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5701, 5710, τόµ. Θ,
σ. 5857, 5862.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5710.
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Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
5857, 5858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6593, 6619.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6620.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6621.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8497, 8500.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9362, 9399.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9477, 9504, 9505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10096, 10097.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας

και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10717, 10719.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10721, 10753, 10759.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11638.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπη-
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ση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13093.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13460, 13465, 13470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13568,
13576, 13582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15209, 15218, 15219, 15220, 15221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15705, 15708, 15709, 15739,
15753-15755, 15756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16137, 16153, 16154,
16155, 16156, 16160.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16229, 16230.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από ΑΚΜΕ (αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία) µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16324.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία των οργανισµών κατά
των ναρκωτικών. τόµ. ΚΑ, σ. 16329.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 100, 113.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
336.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 408.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 615-617, 634, 641.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 641,
τόµ. Β, σ. 1275, τόµ. Γ, σ. 1371, 1401, 1402, 1403, 1674,
1677, τόµ. Δ, σ. 2306, 2646, τόµ. Ε, σ. 2697, 2743, τόµ. Ζ,
σ. 4491, 4986, τόµ. Η, σ. 5610, τόµ. Θ, σ. 6588, τόµ. ΙΑ, σ.
7506, 7513, 7521, 7585, 7880, 7885, 7891, 7893, τόµ.
ΙΒ, σ. 8835, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12179, τόµ. ΙΖ, σ. 12716, 12739,
τόµ. ΙΗ, σ. 13885, τόµ. ΚΑ, σ. 15991.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1282-1284, τόµ. Γ, σ. 1371, 1401, 1402, 1403,
1405, 1674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2309.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
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διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2686, 2687, 2688, τόµ. Ε, σ. 2697,
2741, 2743.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2909.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3668, 3684, 3685.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τη δραστική µείωση της βασικής ενίσχυσης των αγροτών της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 4342,
4343.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εξόφληση παράδοσης της παραγωγής προς
τους τευτλοπαραγωγούς της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 4493, 4494.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». τόµ. Ζ, σ. 4964.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5610, 5624,
5625.
Αναφορά της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5929.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5929, 5930, 5931.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6028.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6299.
Αναφορά της στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6594.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6594.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6697.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7513.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7513, 7586.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7878, 7881, 7882, 7883,
7891, 7892, 7893, 7906.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7878.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8922, 8947, 8948.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9423, 9424, 9428, 9432.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αντικανονικές περικοπές ενισχύσεων, την αναγκαία παράταση
της προθεσµίας εµπρόθεσµης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2016 και επιβεβληµένο το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων για τα οριστικά δικαιώµατα. τόµ.
ΙΓ, σ. 9926.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νη-
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σιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9981, 9986.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των οριστικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για χιλιάδες
νέους αγρότες από έλλειψη ενηµέρωσης, αυθαίρετες ενέργειες και λάθη της δηµόσιας διοίκησης. τόµ. ΙΓ, σ. 10049,
10050, 10051.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10109.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12179,
12204.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12673.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12722, 12732, 12739.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τα λειτουργικά προβλήµατα στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» και β) µε την υπολειτουργία του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά. τόµ. ΙΗ, σ. 13885,
13887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της
και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα
µε την τροποποίηση της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο,
που κυρώθηκε µε το ν.4345/2015 (Α’148), στη σύµβασηπλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή
που έχει κυρωθεί µε το ν.3017/2002 (Α’117)". τόµ. Κ, σ.
15135.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ
του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". τόµ. Κ, σ. 15155.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15709-15711, 15758.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15991, 16004, 16005.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16128.
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 131.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών
τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής» και γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και
της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». τόµ. Δ, σ. 2237.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2374.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2956, 2957, 3048, 3049, 3051, 3052,
3056.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2957.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3052,
3056.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3721.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ, σ. 3834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Ελληνικής Κυβέρνησης για το πυρηνικό πρόγραµµα της
Τουρκίας. τόµ. Ζ, σ. 4705, 4706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία προστασία
των επενδύσεων». τόµ. Ζ, σ. 4988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6142.

454
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Σταθάκη και
Π. Πολάκη. τόµ. Ι, σ. 7223.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9402.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 113, καθώς
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό
16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος, Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ,
σ. 9568.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9717.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως
61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105, 106, 142, 153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 449 και ειδικό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10314.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11269.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ.
Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου. τόµ. ΙΕ, σ. 11362.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11935.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12257.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12762.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδί-

ου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16171.
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 981.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1407.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2653-2655, τόµ. Ε, σ. 2706, 2733.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2733,
2750, 2835, τόµ. Ζ, σ. 4965, τόµ. ΙΒ, σ. 8920, τόµ. ΙΔ, σ.
10103, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11914, τόµ. ΙΖ, σ. 13264.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2877.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6692.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8831, 8983, 8984, 8986.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απόσυρση της κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για το «ελληνικό γιαούρτι». τόµ.
ΙΒ, σ. 8904.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9671.
Οµιλία της στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10013.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10109.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10656.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11876, 11914.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30,
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1
της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11877.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13264.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας

ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13466.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16104, 16105, 16156.
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2735.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3730.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 42, 46 και 56 και
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 112 και ειδικό 6, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4272.
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 217, 218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 413.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού
δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι
ετών». τόµ. Α, σ. 642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αθλητικές
διακρίσεις στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν και τα συνακόλουθα ευεργετήµατα για τους αθλητές που συµµετείχαν. τόµ. Δ, σ. 2058, 2059, 2060.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2219-2221.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2220.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2730,
τόµ. ΣΤ, σ. 4059, τόµ. Ζ, σ. 4955, τόµ. Θ, σ. 6029, τόµ. Ι, σ.
6831, τόµ. ΙΓ, σ. 9516, τόµ. ΙΔ, σ. 10745, 10748, τόµ. ΙΕ,
σ. 11226, τόµ. ΙΖ, σ. 12735, τόµ. ΙΗ, σ. 13917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2969.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3612.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4934.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5728.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5930, 5931.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5930, 5931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση

θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6796-6798, 6831.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8509, 8510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9149-9151, 9195, 9226, 9227,
9296, 9305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10194.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10630.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
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Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10746.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11090,
11098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13280.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για
τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου
(ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις», µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΖ, σ. 13280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13369.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13469, 13470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14675, 14709, 14986, 14987, 15002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15725.
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών ( Ένωση Κεντρώων). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
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βουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1286-1288, τόµ. Γ, σ. 1404.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2656, 2657.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2950,
2951, τόµ. Θ, σ. 5932, τόµ. ΙΔ, σ. 10174
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2950, 2951.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3614.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5932.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5932.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6803, 6804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7747.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8518.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9991.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10173, 10174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13046, 13047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13346, 13347,
13380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14731, 14732.
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς ( Ένωση Κεντρώων). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού της Β’ Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου. τόµ. Δ,
σ. 2475, 2476.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ελληνικό
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και τη διοίκηση αυτού. τόµ. Δ, σ.
2490.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3026.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3823.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία του Δήµου Σαρωνικού. τόµ. ΣΤ, σ. 4114, 4115.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των εγκαταλελειµµένων νεογνών στην πτέρυγα
του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα». τόµ. Η, σ. 5487, 5488.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6043, 6044.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση της χρηµατοδότησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ από τις προηγούµενες διοικήσεις του Ιδρύµατος. τόµ. Θ, σ. 6498, 6499.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6694.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία προσλήψεων στα Δηµόσια ΙΕΚ. τόµ. Ι, σ. 6780, 6781.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υ-
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πηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7544, 7545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9296, 9297, 9232, 9281.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9296,
9297, 9306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9434, 9435.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9673.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky

Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10749.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11883.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30,
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1
της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11884.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12224,
12225.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12689.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13138.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ε-
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νιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13282.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
12225, 12230, τόµ. ΙΖ, σ. 13282, 13294, τόµ. ΙΗ, σ.
13885, 13886, τόµ. Κ, σ. 15220.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13643.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τα λειτουργικά προβλήµατα στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» και β) µε την υπολειτουργία του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά. τόµ. ΙΗ, σ. 13886.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προβληµατισµό από την υποστελέχωση και υποχρηµατοδότηση του
Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. ΙΗ, σ. 13891, 13892.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13918, 13919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14289.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14460, 14461.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14677-14679, 14710.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται

για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15194, 15220.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15343.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15728.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16355.
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 83.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1376, 1377.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του Απολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2016, του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2016
και επί της τροποποίησης του Ζ’ Ψηφίσµατος σχετικά µε τη
µείωση της βουλευτικής σύνταξης. τόµ. Δ, σ. 2244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6125, 6127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6377.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τρο-
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ποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13559.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθηνών, αντί
της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. Α,
σ. 6.
Παρέµβασή του στην ανάγνωση των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 59, 61.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 225-227, 229, 230, 231,
241, 270, 271, 272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 319322., 488, 489, 497.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 322,
487, 488.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 989, 990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης -

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 989, 990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1164-1166, 1167, 1168.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42,
43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2346-2348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3111.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7607.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12267.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14494.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Χίου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 150,
τόµ. Η, σ. 5360, τόµ. ΙΑ, σ. 7723, 7879, τόµ. ΙΒ, σ. 8913,
8939, τόµ. ΙΓ, σ. 9911, 9914, 9915, 9917, 9974, 9982,
9983, 9984, 9985, 9988, 9994, 9995, τόµ. ΙΔ, σ. 10486,
10491, τόµ. ΙΕ, σ. 11140, 11659, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11892,
11900, 11908, 11911, 11925, τόµ. ΙΖ, σ. 12851, 13166,
τόµ. ΙΗ, σ. 13893, 14267, 14271, 14290, 14291, 14300,
14313, 14314, 14316, 14317, 14323, τόµ. Κ, σ. 15449,
τόµ. ΚΑ, σ. 15966, 15989, 16047, 16376, 16388, 16390.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 151.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1009.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2831.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ανεξόφλητες δαπάνες που αφορούν τη σίτιση προσφύγων στους
επαγγελµατίες της νήσου Χίου. τόµ. Ζ, σ. 4349, 4350.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4498, 4516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναθεώρηση των κυβερνητικών αποφάσεων για την κατάργηση του
µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. τόµ. Θ, σ. 6567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των αναγκαστικών συνεταιρισµών στον Νοµό Χίου. τόµ.
ΙΑ, σ. 7723, 7724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8914, 8916, 8939, 8970.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και

της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9901,
9903.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9901,
9904, 9917.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9958,
9960, 9970, 9973.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς σύµβασης και
την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε
τη Συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων".
τόµ. ΙΓ, σ. 9979, 9982, 9984, 9985, 9988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9979, 9984, 9987, 9988,
9994, 9995.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 104 παρ. 104 του Κανονισµού της
Βουλής και τη διαδικασία της ψήφισης του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα
των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ,
σ. 9994, 9995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10486, 10488, 10491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11142.
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Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11648, 11659.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση κύρωσης των διεθνών συµβάσεων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της
Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον
τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ, σ. 11648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11869-11871,
11892, 11900, 11911, 11918, 11920, 11925.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12275.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12837-12839, 12847,
12850.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της

Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13460, 13464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13896, 13927,
13929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14269-14271, 14290, 14310, 14315,
14316, 14317, 14323.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά
µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14271.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Κ, σ. 15441,
15442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έξαρση
του µεταναστευτικού προβλήµατος στη Χίο. τόµ. Κ, σ.
15446, 15448, 15449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15977-15979, 16013.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο του "πόθεν έσχες" των υπερθεµατιστών. τόµ. ΚΑ, σ.
16047.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 16047,
16388, 16390, 16391.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16377.
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 12, 19.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
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στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 891.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 892,
τόµ. Γ, σ. 1646, 1675.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1674.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2871, 2897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/07.04.2014 µε τίτλο « Άρση
εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις
διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά σε ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του άρθρου 1 του νόµου
2557/1997. τόµ. Θ, σ. 5900, 5901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6112.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6367.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Α-

νάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9300, 9301.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9510.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10105, 10106.
Οµιλία του στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΕ, σ. 11357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14973, 14988.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16254.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 123,
132, 133, τόµ. Γ, σ. 1387, τόµ. Ε, σ. 2924, τόµ. Ζ, σ. 5023,
τόµ. Η, σ. 5741, 5764, 5765, τόµ. Ι, σ. 7119, 7128, 7162,
τόµ. ΙΒ, σ. 8498, 8801, τόµ. ΙΔ, σ. 10285, τόµ. ΙΕ, σ.
11164, 11166, τόµ. ΙΖ, σ. 13228, 13484.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 132, 133.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδε-
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µένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 911, 914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1386, 1387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2923, 2924.
Επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, µε την οποία γνωστοποιεί
ο Βουλευτής αναδείχθηκε µε άµεση εκλογή, στις 10-12016, Πρόεδρος του Κόµµατος. τόµ. Ζ, σ. 4354.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5022, 5023, 5024, 5025, 5026,
5027, 5044, 5046, 5048, 5049, 5050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5762, 5763, 5764, 5765.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6149, 6150-6152, 6156, 6157, 6158,
6159.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7122, 7124, 7125-7127,
7128, 7130, 7131, 7140, 7141, 7147, 7148, 7161, 7162,
7163.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές

του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8489, 8493, 8494, 8495,
8496, 8497, 8499, 8500.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8767, 8768, 8769, 8770, 8771, 8786, 8800, 8801,
8802, 8803, 8804.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9545, 9549,
9550, 9551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10264, 10265, 10266,
10267, 10268, 10289, 10291, 10295, 10296, 10297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11164-11166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13224, 13225, 13226, 13227, 13229.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 13229.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13484, 13485, 13486, 13487, 13488.
Οµιλία του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 16213,
16214, 16215, 16216, 16217, 16218, 16219, 16231,
16242, 16247, 16248.
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ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χίου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου Βουλής. τόµ. Α, σ.
24.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την εκλογή τριών Αντιπροέδρων από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Αντιπροέδρου από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός
Αντιπροέδρου από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, ενός Αντιπροέδρου από την τέταρτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, δύο κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από την πρώτη σε δύναµη
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης, καθώς και
τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Γραµµατέως από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα της Αντιπολίτευσης και ενός
Γραµµατέως από την δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α, σ. 44-48.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 283.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 407,
τόµ. Γ, σ. 1659, τόµ. Ε, σ. 3105, τόµ. Η, σ. 5287, τόµ. Θ, σ.
6080, 6115.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2826.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5311.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης

Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. τόµ. Θ, σ. 5908, 5909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6088.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15183-15185, 15188.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
15.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών αντί
της εκλογικής περιφέρειας της Β’ Αθηνών. τόµ. Α, σ. 7.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 231-233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 453,
τόµ. ΣΤ, σ. 4227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης -
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Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 854-856, 947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3112-3115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4227-4229.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5029, 5030, 5031, 5051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6159-6161.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7132, 7163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7569-7571.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8503-8505.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8774, 8775-8777, 8804-8806.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9552, 9554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-

µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10273-10275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11205-11207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13201, 13202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14456, 14457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16148-16150.
Οµιλία του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 1621916221.
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Φθιώτιδος (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1329.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κληροδότηµα της Ιωάννας Κρίκκη στο Ορφανοτροφείο Λάρισας.
τόµ. ΙΕ, σ. 11760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14686.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15387.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 15.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12265.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «αποζηµίωση των αγροτών λόγω της ενσκήψεως καταρροϊκού πυρετού». τόµ. Η, σ. 5465, 5466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «ελληνικό
ελαιόλαδο και τις µεγάλες πολυεθνικές, τη διάθεσή του
στην αγορά και τους εργαζοµένους σε αυτό». τόµ. Η, σ.
5627, 5628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή του αλιεύµατος από τις βιντζότρατες. τόµ. Ι, σ.
6931.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8979, 8980.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 113, καθώς
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό
16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος, Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ,
σ. 9572.
Οµιλία του στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΕ, σ. 11358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απορρόφηση των επιλαχόντων συµβασιούχων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. τόµ. ΙΖ, σ. 12820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακριβή τηλεπισκόπηση των εκτάσεων που οδηγεί σε πρωτοφανές οικονοµικό αδιέξοδο τους βαµβακοκαλλιεργητές. τόµ.
ΙΖ, σ. 12875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13199.

ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Ευβοίας (Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1151, 1152.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1152,
τόµ. ΙΖ, σ. 13199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2648-2650, 2677, τόµ. Ε, σ. 2701.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2989, 2990.

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καβάλας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6375.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11936.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13092.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13458.
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2945-2947, 2949.
Αναφορά του στα σενάρια εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 2946, 2947, 2949.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2949,
3551, τόµ. Η, σ. 5689, τόµ. ΙΑ, σ. 7571, 7573, τόµ. ΚΑ, σ.
16380.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3551,
3553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ανεξόφλητες δαπάνες που αφορούν τη σίτιση προσφύγων στους
επαγγελµατίες της νήσου Χίου. τόµ. Ζ, σ. 4350, 4351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας µας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ.
5688, 5689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων στο προσφυγικό ζήτηµα από την
Κυβέρνηση και τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από τη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5690, 5691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση των µη κυβερνητικών οργανώσεων στα νησιά
του Αιγαίου. τόµ. Η, σ. 5692.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6956, 6957, 6958, 6959, 6972, 6973, 6974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις

διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7519, 7520, 7521, 7522,
7548, 7555, 7571, 7573, 7581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των συνθηκών µετακίνησης των προσφύγων και των µεταναστών από τη Χίο στη Λέρο. τόµ. ΙΒ, σ. 8534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση από ΜΚΟ µε ύποπτο ρόλο και χρηµατοδότηση
στους χώρους υποδοχής προσφύγων και παράνοµων µεταναστών. τόµ. ΙΒ, σ. 8535, 8536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ρόλο
των ΜΚΟ για την αντιµετώπιση του προσφυγικού και µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8537, 8538.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο Ανοιχτής Δοµής Φιλοξενίας Χέρσου. τόµ. ΙΒ, σ. 8539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αφαίρεση ελληνικής ιθαγένειας από οµογενείς της πρώην ΕΣΣΔ.
τόµ. ΙΒ, σ. 8540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση του προσφυγικού, τις καθυστερήσεις στην εκταµίευση ευρωπαϊκών πόρων και τη µη εφαρµογή του νόµου για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας. τόµ. ΙΒ, σ. 8541, 8542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του χώρου φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών
στο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΓ, σ. 9937, 9938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των προσφύγων-µεταναστών στο Ελληνικό. τόµ.
ΙΔ, σ. 10543, 10544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11215, 11218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διορισµό
Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής. τόµ. ΙΕ, σ. 11245, 11246.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους διπλά εγκλωβισµένους πρόσφυγες και µετανάστες στα hotspots των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ, σ.
11766, 11767, 11768.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12960, 12961,
12971, 12972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έξαρση
του µεταναστευτικού προβλήµατος στη Χίο. τόµ. Κ, σ.
15447, 15448, 15449.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16380, 16381, 16382, 16391, 16400, 16401, 16402.
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κοζάνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
19.
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ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ροδόπης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2927.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8561.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13104.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 122.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 123,
255, 490, 499, τόµ. Γ, σ. 1685, 1686, τόµ. Δ, σ. 2213, τόµ.
Ε, σ. 2908, 3138, 3504, 3505, 3506, 3514, 3551, τόµ. ΣΤ,
σ. 4244, 4259, τόµ. Ζ, σ. 4529, τόµ. ΙΑ, σ. 7507, 7537,
7586, 7595, τόµ. ΙΔ, σ. 10263, 10277, 10285, 10296, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12181, 12240, τόµ. ΙΖ, σ. 13040, 13112, τόµ. ΙΗ,
σ. 14278, τόµ. ΙΘ, σ. 14459, 14461, 14470, 14471, τόµ.
ΚΑ, σ. 16049, 16050, 16057, 16059.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 271.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
490, 498, 499.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης -

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1006.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1689.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµου: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013" και β. "Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2093.
Παρέµβασή της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για
την εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2216.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2348.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2901, 2907, 2908.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2908,
τόµ. ΙΑ, σ. 7537, τόµ. ΙΔ, σ. 10285.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3138.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της χορήγησης του επιδόµατος για το πετρέλαιο
θέρµανσης. τόµ. Ε, σ. 3500.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επανεξέταση του καθεστώτος της
συνθήκης Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 3504, 3505, 3506, 3507.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής για την ίδρυση νέων κέντρων υποδοχής
προσφύγων τύπου «hotspot» στην ελληνική επικράτεια και
ιδίως στη νήσο Κω. τόµ. Ε, σ. 3513.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους χειρισµούς της Κυβέρνησης στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. τόµ. Ε, σ. 3514, 3517, 3518.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3538, 3540, 3541, 3550, 3552, 3553.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3702.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4243, 4244.
Οµιλία της επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 112
αυτού και την εισαγωγή της τροπολογίας µε αριθµό 144/4
18.1.2016, (για τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Ε-
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θνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων
της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4527,
4528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4527, 4528, 4529.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό
1, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η, σ. 5803.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6403, 6405.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6579.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7130, 7131, 7140, 7159.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7515, 7521, 7536.
Παρέµβασή της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8488, 8498, 8500.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-

µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10102, 10103, 10262,
10279, 10285, 10287, 10288, 10292, 10293, 10297.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12240,
12241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13043, 13044, 13045.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13112.
Παρέµβασή της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13436, 13442, 13492.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14278, 14279, 14280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14456, 14457, 14471.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ των εθελοντικών οργανισµών. τόµ. ΚΑ, σ. 16049,
16050.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16057.
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 176,
409, 421, τόµ. Β, σ. 929, 930, 1172, 1194, τόµ. Γ, σ. 1643,
1644, τόµ. Δ, σ. 2223, τόµ. Ε, σ. 3038, τόµ. ΣΤ, σ. 4254,
τόµ. Ζ, σ. 5044, τόµ. Θ, σ. 6260, 6412, τόµ. Ι, σ. 7023,
7025, 7152, 7156, τόµ. ΙΒ, σ. 8838, τόµ. ΙΓ, σ. 9505,
9518, 9914, 9917, τόµ. ΙΔ, σ. 10166, 10629, 10630,
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10631, τόµ. ΙΕ, σ. 11087, 11101, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12200, τόµ.
ΙΖ, σ. 13424, τόµ. ΙΗ, σ. 13552, 13573, τόµ. ΚΑ, σ. 15709.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
363.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 421, τόµ.
Η, σ. 5289, 5290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 421,
489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1136, 1137, 1138, 1155, 1156, 1181.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1644, 1677.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2091.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2228.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2229.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2349, 2356.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2775, 2777, 2948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3036, 3037, 3038.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3697, 3698.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται
στα "σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4141,
4142.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5025, 5054.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5765.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6156, 6158, 6159.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6256, 6260, 6261, 6266,
6267.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κόστος
χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής. τόµ. Ι, σ.
6779, 6780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7023, 7029, 7033, 7037,
7043.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 7033.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7033.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7147.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7903.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8477, 8478, 8499, 8500.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8566.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
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Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8770, 8800, 8803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8838, 8845.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9503.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9914,
9915.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10070.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10629, 10630, 10631.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνι-

κής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10718.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11087,
11096.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ,
σ. 11123.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13422-13424, 13452, 13485, 13487.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας
Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-072016 Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15708, 15709.
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 19.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 36.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 472,
τόµ. Δ, σ. 2454, τόµ. Ε, σ. 3034, 3035, τόµ. ΙΒ, σ. 9018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά της
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17ης Ιουλίου στη Δηµοτική Ενότητα Βοιών του Δήµου Μονεµβασίας. τόµ. Β, σ. 771, 772, 773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών και την καταβολή των αποζηµιώσεων
στους πληγέντες από τη θεοµηνία στις 21/10/2015 στον νοµό Ηλείας. τόµ. Β, σ. 1215, 1216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη άµεσων µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από τις
πληµµύρες της Αττικής. τόµ. Β, σ. 1221, 1222, 1223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
της δαπάνης µεταφοράς µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών
και των µαθητών των ΕΠΑΛ. τόµ. Δ, σ. 2451, 2452.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. Δ, σ. 2452, 2454.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µισθοδοσία των εργαζοµένων στις Περιφέρειες. τόµ. Δ, σ. 2455,
2456.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση της
απόστασης των είκοσι χιλιοµέτρων για τη δωρεάν µεταφορά των µαθητών των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ. τόµ.
Δ, σ. 2643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επείγουσα κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και µεταναστών
που φιλοξενούνται στους Δήµους Καβάλας και Παγγαίου.
τόµ. ΙΒ, σ. 8910, 8911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ, σ. 9018, 9019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες για χρήση των υπηρεσιών του Δήµου Σαρωνικού, για
τις προεκλογικές ανάγκες υποψηφίου Προέδρου της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ, σ. 9706,
9707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διόρθωση
των διοικητικών ορίων της νησίδας « Άγιος Γεώργιος» και
την υπαγωγή της στον Δήµο Ύδρας. τόµ. ΙΕ, σ. 11612,
11613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12995-12997, 13005, 13012.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13041, 13090, 13101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην αποδέσµευση κονδυλίων για την πρόληψη των
πυρκαγιών. τόµ. ΙΘ, σ. 14594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µακροχρόνια καθυστέρηση στην ενεργοποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης υπέρ των όµορων Δήµων, δηµοτικού

φόρου, που επιβαρύνει την εταιρεία Αεροδροµίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΘ, σ. 14595, 14596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κήρυξη των
πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. τόµ. ΙΘ, σ. 14597, 14598, 14599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης για τον χαρακτηρισµό ως
πληµµυροπαθών των περιοχών της Αρκαδίας που επλήγησαν από τη θεοµηνία του Ιουνίου. τόµ. Κ, σ. 15280, 15281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων για τους συµβασιούχους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ, σ. 15283,
15284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγγελία για «κακοδιαχείριση» στο Δήµο Κεφαλλονιάς. τόµ. Κ, σ.
15285, 15286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος
Θεσσαλονίκης. τόµ. ΚΑ, σ. 16309, 16310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΚΑ, σ. 16311, 16312.
Οµιλία του σχετικά µε την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Αρριανών του Νοµού Ροδόπης τόµ.
ΚΑ, σ. 16313, 16314.
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελ-
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µατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5302, 5303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6354.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13050.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13452.
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Περιφέρεια Νοµού Αττικής). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 120-122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εθνική
πολιτική για το βιβλίο. τόµ. Β, σ. 1109, 1110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της πολυετούς λειτουργίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, που πραγµατοποιείται στον Πύργο του Νοµού Ηλείας. τόµ. Δ, σ. 2157,
2158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. τόµ. Δ, σ. 2622,
2623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3089-3091, 3106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δηµοσίευµα περί διαχειριστικού σκανδάλου στον φορέα «Ελληνικό
Φεστιβάλ Α.Ε.». τόµ. Ε, σ. 3500, 3501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3818, 3825, 3826, 4066, 4067.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3824,
τόµ. ΚΑ, σ. 15752, 15758.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προβολή
από το Εθνικό Θέατρο µε κρατικά χρήµατα των ιδεών ενός
τροµοκράτη. τόµ. Η, σ. 5579, 5580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5860, 5861, 5862,
5863.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την «ευνοϊκή»
µεταχείριση του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
τόµ. Θ, σ. 5976, 5977, 5978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
της κείµενης νοµοθεσίας στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 6572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6603, 6604.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον τερµατισµό λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ Βορείου Αιγαίου και την ανάσχεση της πολιτιστικής δραστηριότητας σε µια ευαίσθητη
περιοχή της Ελλάδας. τόµ. Ι, σ. 6662, 6663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Τµήµα Αρχαιολογικών
Πόρων. τόµ. Ι, σ. 6754, 6755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για τη συστέγαση του Ιδρύµατος «Μελίνα Μερκούρη» µε
υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού. τόµ. Ι, σ. 6776,
6777.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάδειξη
της «Νίκης της Σαµοθράκης» ως πανευρωπαϊκού συµβόλου. τόµ. Ι, σ. 6778, 6779.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6814.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6814,
6815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6814, 6815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της ανταποδοτικότητας των πόρων που εισπράττει το Ταµείο
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) από
τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σε σχέση µε την υποχρέωση υλοποίησης έργων συντήρησης και ανάδειξης του µνηµείου. τόµ. ΙΑ, σ. 7698, 7699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία της Χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8443, 8444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επαναθέσπισης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. ΙΒ, σ.
8525, 8526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων της περιοχής περί του Αφάντου Ρόδου από
την αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου. τόµ. ΙΓ, σ.
9216, 9217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής. τόµ. ΙΔ, σ. 10712,
10713.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11932.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12758.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου Διδυµοτείχου. τόµ. ΙΖ, σ.
12923, 12924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού

και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13529,
13532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµής των συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΗ, σ. 13850, 13851.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15717-15719, 15759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. τόµ. ΚΑ,
σ. 15969, 15970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
έργων συντήρησης και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης
της Ρόδου. τόµ. ΚΑ, σ. 15971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης
και ανάδειξης του Φρουρίου "Μπούρτζι" στο Ναύπλιο. τόµ.
ΚΑ, σ. 16051.
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χανίων
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
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1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8939.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9249,
τόµ. ΙΕ, σ. 11142, τόµ. ΙΗ, σ. 13669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9260.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11163.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή κριτηρίου εντοπιότητας στις προσλήψεις προσωπικού από την εταιρεία "FRAPORT Α.Ε.". τόµ. ΙΖ, σ. 12944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13619-13621, 13649, 13669, 13677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 16008.
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1295,
τόµ. ΙΘ, σ. 14731.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9273, 9274.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9499.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14967.
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λαρίσης (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 499,
500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµά-
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των Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 848, 849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριστική
λύση στο πρόβληµα των νοσηλευτών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. Β, σ. 1223, 1225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας (ΠΓΝΛ). τόµ. Γ, σ.
1363, 1364, 1365, 1366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2310, 2311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2736, 2737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2787-2789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «καταδίκη της Ελληνικής Δηµοκρατίας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για υπερβάσεις του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών». τόµ. Ζ, σ.
4710, 4711.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4710,
4711, 4941, 4958, τόµ. ΙΒ, σ. 8429, τόµ. ΙΔ, σ. 10745, τόµ.
ΙΕ, σ. 11016, 11211.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4941, 4942, 4943, 4947, 4956,
4957, 4958, 4959, 4961.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό
40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό
43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6016, 6017, 6135, 6136.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Με-

τανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6966, 6967.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την πολύµηνη αναµονή για ακτονοθεραπεία στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. τόµ. ΙΑ, σ.
7714.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ, σ. 7714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολύµηνη αναµονή για ακτινοθεραπείες στα δηµόσια νοσοκοµεία
της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8429, 8430, 8431.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8968, 8969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9383-9386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10172.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
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Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου. τόµ. ΙΕ, σ. 11016, 11017.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρης ερώτησης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. ΙΕ, σ. 11016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11225, 11226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12221.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12687, 12688, 12690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12992, 13213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15191, 15192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16092-16094, 16141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο της ψυχικής υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16320,
16322, 16323.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 1635216354.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πρεβέζης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 113.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 70, τόµ.
Β, σ. 980, 986, τόµ. Ε, σ. 3108, 3124, τόµ. Ζ, σ. 5044,
5048, τόµ. Η, σ. 5585, 5604, 5693, 5743, 5765, τόµ. Θ, σ.
6342, 6352, 6409, τόµ. Ι, σ. 7156, τόµ. ΙΓ, σ. 9459, 9464,
9505, 9577, τόµ. ΙΔ, σ. 10630, τόµ. ΙΕ, σ. 11082, τόµ. ΙΖ,
σ. 13043, 13064, 13488, τόµ. ΚΑ, σ. 16046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2658, 2659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2868.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2925.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5044, 5054.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5290, 5301,
5302.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή πρόβλεψης του Ν. 4162/2013 για τη δηµιουργία
του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών «Εθνικός Λογαριασµός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ)». τόµ. Η, σ.
5584, 5585.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η, σ. 5596.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5757.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5764.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες αλίευσης τόνου για το έτος 2016. τόµ. Θ, σ. 5911.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6330, 6335, 6351, 6352, 6408.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7141.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8920, 8922, 8944, 8946, 8955, 8956,
8959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9372, 9374, 9375, 9376, 9393, 9413.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9388, 9393, 9413, 9458.

Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9507, 9520, 9550, 9577.
Παρέµβασή του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού (µια δικογραφία), του
κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ.
ΙΓ, σ. 9711.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10264.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10603, 10629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13013, 13023.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13044, 13227, 13229.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15998.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16138.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α,
σ. 10, 15.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 917,
τόµ. ΣΤ, σ. 4185.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες για το 2015. τόµ. Δ,
σ. 2619, 2620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2902.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις καταγγελίες ιατρών για απώλεια
εργαλείων και µηχανηµάτων. τόµ. ΣΤ, σ. 3591.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω κωλύµατος
των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΣΤ, σ. 3591.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5727.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9452, 9453.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΓ, σ. 9709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση

Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13020.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Βοιωτίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2165,
2167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί
µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117)». τόµ. Δ, σ. 2167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2903.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9514, 9515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14287.
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Γρεβενών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 156,
τόµ. Δ, σ. 2315, τόµ. Ε, σ. 2752, 2755, 2756, 2793, 2892,
2893, 2921, τόµ. Ε, σ. 3049, 3056, τόµ. Θ, σ. 6517, 6524,
τόµ. ΙΒ, σ. 8974, τόµ. ΙΕ, σ. 11101, τόµ. ΙΖ, σ. 13038.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 494.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 914, 973.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευ-
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ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2315, 2316, 2317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2752, 2753-2755, 2756.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2885.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2892, 2897, 2907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3096, 3106-3108.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5290, 5291.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών να αποκαλύψει τους µεγαλοοφειλέτες άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ που εντάχθηκαν µε
τη χαριστική πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στη ρύθµιση
των εκατό δόσεων. τόµ. Θ, σ. 6517, 6524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδειοδότηση των πρόχειρων καταλυµάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Νοµό Γρεβενών. τόµ. Ι, σ. 7435, 7436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8975, 8976, 8980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9420.

Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9475.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10621, 10622.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα
ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ.
11098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11224.
Οµιλία του στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΕ, σ. 11357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13036, 13037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος σε χωριά κάτω από πεντακόσιους κατοίκους.
τόµ. Κ, σ. 15043, 15044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15704, 15719.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 10, 15.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξάπλωση της νόσου της οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών µε
σοβαρές συνέπειες στην εγχώρια κτηνοτροφική παραγωγή.
τόµ. Β, σ. 1129, 1130.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
στην παραγωγή βαµβακιού λόγω έντονων βροχοπτώσεων
σε όλους τους νοµούς της Θεσσαλίας. τόµ. Δ, σ. 2064,
2065.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πληρωµή των κτηνοτρόφων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα
βιολογικής κτηνοτροφίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
τόµ. ΣΤ, σ. 4120, 4121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τη δραστική µείωση της βασικής ενίσχυσης των αγροτών της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 4342,
4343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξέλιξη
των έργων επέκτασης του Ανάβαλου στην Αργολίδα και το
χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου. τόµ. Ζ, σ. 4388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστήριξη και την αξιοποίηση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης
Ζώων στον Νοµό Καρδίτσας. τόµ. Ζ, σ. 4389, 4390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους απλήρωτους παραγωγούς οινοστάφυλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ, σ. 4716, 4717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων του Έβρου, τόσο από
τις καταστροφικές πληµµύρες του χειµώνα 2014-2015, όσο
και από τη λοιµώδη Οζώδη Δερµατίτιδα των βοοειδών, καθώς και τη λήψη µέτρων για την προστασία και ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας. τόµ. Η, σ. 5464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «αποζηµίωση των αγροτών λόγω της ενσκήψεως καταρροϊκού πυρετού». τόµ. Η, σ. 5465, 5466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λόγω της µη έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων από το Δασαρχείο Αµφιλοχίας. τόµ. Η, σ. 5466,
5467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους όρους
επιλεξιµότητας των δικαιούχων της συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Η, σ. 5468, 5469.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5620, 5621,
5622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «ελληνικό
ελαιόλαδο και τις µεγάλες πολυεθνικές, τη διάθεσή του
στην αγορά και τους εργαζοµένους σε αυτό». τόµ. Η, σ.
5627, 5628.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 5933,
τόµ. Κ, σ. 15466.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5933, 5935.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 5935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. τόµ. Θ, σ. 5993,
5994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του πλαφόν παραγωγής βαµβακιού και την παράταση της
προθεσµίας συγκοµιδής για τα έτη 2014-2015. τόµ. Θ, σ.
6493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των οριστικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για χιλιάδες
νέους αγρότες από έλλειψη ενηµέρωσης, αυθαίρετες ενέργειες και λάθη της δηµόσιας διοίκησης. τόµ. ΙΓ, σ. 10049,
10051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προϊόντα
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης, φέτα και ελιές
Καλαµών. τόµ. ΙΕ, σ. 11255, 11256.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εµπορική συµφωνία ΗΠΑ-ΕΕ (ΤΤΙΡ) και την προστασία της ελληνικής φέτας. τόµ. ΙΕ, σ. 11257, 11258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της ελάχιστης δυνατής συνδεδεµένης ενίσχυσης στους
παραγωγούς εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΕ, σ. 11259, 11260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοµό Σερρών από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. ΙΖ, σ. 12821, 12822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις γεωργοκτηνοτρόφων από φυσικές καταστροφές,
πυρκαγιές και ασθένειες. τόµ. ΙΖ, σ. 12823, 12824.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης από την ξηρασία και τις υψηλές θερµοκρασίες. τόµ. ΙΖ, σ. 12825,
12826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απώλεια
επιδότησης των νέων αγροτών και των ενοικιαστών αγροτικής γης. τόµ. ΙΖ, σ. 12826, 12827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "πάγωµα"
του συνόλου των εκτιµήσεων των ζηµιών στις εκµεταλλεύσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου και κατ’ επέκταση
των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ. τόµ. ΙΘ, σ. 14648,
14649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές στην παραγωγή του πορτοκαλιού στον Νοµό Ηλείας από το έντοµο του διαλευρώδους. τόµ. ΙΘ, σ. 14650,
14651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίκαιη αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από τον παγετό του
Μαρτίου 2016, ο οποίος προκάλεσε εκτεταµένες ζηµιές
στις δενδροκαλλιέργειες του Νοµού Λάρισας. τόµ. Κ, σ.
15464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στον Δήµο Θερµαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ, σ. 15465, 15466.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Μαγνησίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 372,
373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 890, 891.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 892,
1297, τόµ. Γ, σ. 1366, 1382, τόµ. Δ, σ. 2680, 2688, τόµ.
ΣΤ, σ. 3625, τόµ. Θ, σ. 6360, τόµ. ΙΓ, σ. 9473, τόµ. ΙΕ, σ.
11080, τόµ. ΙΘ, σ. 14973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους
έµπορους και ελεύθερους επαγγελµατίες, λόγω των οφει-
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λών τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία
και στις τράπεζες. τόµ. Γ, σ. 1366, 1367.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1684.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώρηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση του ενεργειακού κόστους στις βιοµηχανίες και τις βιοτεχνίες της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2085, 2086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2659, 2681, 2688, 2689, 2690.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη σειρά και τον χρόνο οµιλίας των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των Βουλευτών κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµιες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2680, 2681, 2684, 2685, 2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2978, 2979.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή αδειοδότησης έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής. τόµ. Ε, σ. 3522, 3523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6352, 6359, 6360, 6394.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6359, 6360.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ανώνυµη Εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ). τόµ.
Ι, σ. 6679, 6680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µίσθωση
ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. τόµ. Ι, σ. 6924, 6925.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7582.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αερο-

πορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
του Δήµου Βόλου από το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8542, 8543, 8544.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8963, 8966, 8967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Διαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων µικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν είκοσι έως σαράντα εννέα άτοµα, εντός της οικονοµικής κρίσης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ)". τόµ.
ΙΓ, σ. 9208, 9209.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9376.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9473, 9493.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9916.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9959,
9961, 9971, 9972, 9973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10216, 10262, 10263.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

485
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10600.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11080,
11096, 11097, 11098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό του Νοσοκοµείου Βόλου από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ.
τόµ. ΙΗ, σ. 13875, 13876, 13877.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15748, 15750.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ.
10, 15.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 42, 266,
316, τόµ. Β, σ. 829, τόµ. Β, σ. 986, 1230, 1295, τόµ. Γ, σ.
1684, 1688, 1689, τόµ. Δ, σ. 2283, τόµ. Ε, σ. 3138, τόµ. Η,
σ. 5702, 5733, 5785, τόµ. Ι, σ. 7028, τόµ. ΙΑ, σ. 7882,
7883, 7884, τόµ. ΙΒ, σ. 8478, τόµ. ΙΓ, σ. 9262, τόµ. ΙΓ, σ.
9550, 9556, τόµ. ΙΔ, σ. 10750, τόµ. ΙΖ, σ. 13175, 13208,
τόµ. ΙΖ, σ. 13484, 13488, 13489, τόµ. ΚΑ, σ. 16137.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον αριθµό των οµιλητών και την ώρα λήξης της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. τόµ.
Α, σ. 263.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 442,
443, 472, 478, 480, 493, 497.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού

δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι
ετών». τόµ. Α, σ. 619, 624.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’
82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 829.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την
προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β,
σ. 1124.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3000, 3001.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016». τόµ. Ε, σ. 3138, 3145.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5044, 5046.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5702, 5710.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση:
α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµά-
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των των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’
184)». τόµ. Η, σ. 5710.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5756.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6154, 6156.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7123, 7159.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9261, 9262.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9557.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10269.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ,
σ. 11157.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13200.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας

ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13492.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14498.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16137, 16148, 16160.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα
του Παραρτήµατος Άµφισσας. τόµ. Δ, σ. 2208, 2210.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2615,
τόµ. Ε, σ. 2728, τόµ. Η, σ. 5599, 5600, 5621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2651-2653, τόµ. Ε, σ. 2704-2706,
2728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πληρωµή των κτηνοτρόφων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα
βιολογικής κτηνοτροφίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
τόµ. ΣΤ, σ. 4119, 4120.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5599, 5621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας. τόµ. Ι, σ. 7439, 7440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξασφάλισης δωρεάν και ποιοτικής σίτισης και στέγασης των φοιτητών που σπουδάζουν στα παραρτήµατα του
Πανεπιστηµίου Πατρών στο Αγρίνιο. τόµ. ΙΒ, σ. 8544,
8545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8825, 8829-8831, 8982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ Ηπείρου από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και εξοπλισµού. τόµ. ΙΒ, σ. 9027,
9028, 9029.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9509, 9510.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου στο Νοσοκοµείο Άρτας. τόµ.
ΙΕ, σ. 11555, 11556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις γεωργοκτηνοτρόφων από φυσικές καταστροφές,
πυρκαγιές και ασθένειες. τόµ. ΙΖ, σ. 12823, 12824.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την συνδεδεµένη ενίσχυση, µε κριτήριο το άπιαστο
όριο των 120 κιλών γάλα ανά ζώο, για χιλιάδες κτηνοτρόφους µε εγχώριες φυλές εντατικής βοσκής. τόµ. Κ, σ.
15398, 15399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ζηµιές
στις καλλιέργειες και σε εγκαταστάσεις από πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Ηλεία. τόµ. ΚΑ, σ. 15960,
15961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15983-15985, 16015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις πρόσφατες καταστροφικές πληµµύρες στην Πελοπόννησο. τόµ. ΚΑ, σ. 16080,
16081, 16082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16124.
Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 340,
342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
πρόσθετου τέλους διέλευσης των φορτηγών δηµόσιας χρήσης από τη λιµενική ζώνη Χαλκίδας. τόµ. Β, σ. 1113, 1114,
1115, 1116.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1115,
τόµ. Δ, σ. 2282, τόµ. ΣΤ, σ. 4220, τόµ. ΙΑ, σ. 7710., τόµ. ΙΣΤ, σ. 12657, τόµ. ΙΘ, σ. 14647.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ. Β, σ. 1213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εθελοντική αποκάλυψη εκ µέρους Ελλήνων πολιτών των καταθέσεών τους στο εξωτερικό. τόµ. Β, σ. 1213, 1214.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυτοδυναµία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. τόµ. Δ, σ.
2204, 2205, 2206.
Επιστολή του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνει ότι ο Βουλευτής δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα "Ανεξάρτητοι
Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία".
τόµ. Δ, σ. 2385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2910.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2016. τόµ. Ε, σ. 3152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4219, 4220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση των Αστυνοµικών Τµηµάτων στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΣΤ, σ. 4130, 4131,
4132.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ). τόµ. Η, σ. 5583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
νόµου για το ασφαλιστικό που «όπως είναι διατυπωµένο
ουσιαστικά οδηγεί στην έξοδο του µαχόµενου δικηγόρου από το επάγγελµα». τόµ. Η, σ. 5589, 5590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των σχεδίων της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου για την
τροφοδοσία της Πάτρας µε φυσικό αέριο. τόµ. Η, σ. 5595,
5596.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων του ΙΚΑ. τόµ. Ι, σ.
6664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δηµοσίευµα του περιοδικού «Επίκαιρα» µε θέµα τη συµµετοχή Παπασταύρου στο Διοικητικό Συµβούλιο της νοµίµου εταιρείας
"MG Capital Advisors Α.Ε." της κ. Μαρέβα ΓκραµπόφσκιΜητσοτάκη. τόµ. Ι, σ. 6666, 6667, 6668.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ, σ. 7714,
7715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου της µεταφοράς νερού από τον Πηνειό στη Δυτική Αχαΐα. τόµ. ΙΑ, σ. 7721, 7722, 7723.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
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του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8509, 8513, 8520, 8521,
8522.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό των τηλεοπτικών αδειών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12657, 12658, 12659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγνωση του Ευαγγελίου την ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος στην Αγιά Σοφιά. τόµ. ΙΖ, σ. 12829, 12830, 12831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13207.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη των εργασιών κατασκευής του δρόµου Πάτρας-Πύργου. τόµ. ΙΘ, σ. 14643.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύµβαση του Ελληνικού Δηµοσίου µε τη DIGEA. τόµ. ΙΘ, σ.
14645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "κλοπή"
της εικόνας της ΕΡΤ από τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ κατά
τη µετάδοση της λειτουργίας του Δεκαπενταύγουστου από
την Παναγία της Τήνου. τόµ. ΙΘ, σ. 14645, 14646, 14647,
14648.
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κοζάνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13117.
Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ρεθύµνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υγείας. τόµ. Α, σ.
34.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 223, 225.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 225,
τόµ. Δ, σ. 2203, τόµ. Ζ, σ. 4709, 4960, τόµ. Η, σ. 5575,
τόµ. Θ, σ. 6022, 6036, 6129, 6142, 6145, 6169, 6508,
τόµ. Κ, σ. 15176, 15197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 377,
378, 379.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή ΦΠΑ 23% από τις ιδιωτικές κλινικές και τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. τόµ. Β, σ. 1212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριστική
λύση στο πρόβληµα των νοσηλευτών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). τόµ. Β, σ. 1224, 1225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των υγειονοµικών που εργάζονται ως επικουρικοί ή
µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ στις δηµόσιες µονάδες υγείας. τόµ. Δ, σ.
2201, 2202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
στεφανιογράφου στο Γενικό Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Λάρισας. τόµ. Δ, σ. 2203, 2204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας του Νοµού Αργολίδας. τόµ. Δ, σ.
2637, 2638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3092, 3093, 3126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα
λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωµένων
µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοµού Σάµου. τόµ. Ε, σ. 3250, 3251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ να διακοπεί η λειτουργία των
µονάδων µεθαδόνης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. τόµ. Ε, σ. 3252, 3253, 3254.
Οµιλία του σχετικά µε το κλείσιµο του Κέντρου Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης Ρεθύµνου λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού τόµ. Ζ, σ. 4322, 4323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση του
ν. 4238/2014, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα για
τους Ιατρούς του ΠΕΔΥ και τους απολυµένους ιατρούς του
ΕΟΠΥ. τόµ. Ζ, σ. 4347, 4348, 4349.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ζ, σ. 4540.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση µονάδας εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και τα κριτήρια επιλογής Διοικητών - Υποδιοικητών των
νοσοκοµείων από την επιτροπή αξιολόγησης. τόµ. Ζ, σ.
4540, 4541, 4542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στα δηµόσια νοσοκοµεία.
τόµ. Ζ, σ. 4707, 4708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αντιφυµατικού εµβολιασµού στη χώρα µας. τόµ.
Ζ, σ. 4709, 4710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «καταδίκη της Ελληνικής Δηµοκρατίας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για υπερβάσεις του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας των γιατρών». τόµ. Ζ, σ.
4710, 4711.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
του υγειονοµικού χάρτη. τόµ. Ζ, σ. 4931, 4932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Κύρωση
του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού. τόµ.
Ζ, σ. 4932, 4933.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4939-4941, 4942, 4943, 4945,
4960, 4961.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επιτάχυνσης της ανασυγκρότησης και της βελτίωσης της λειτουργίας των δοµών υγείας στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Η, σ. 5574, 5575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. τόµ. Η, σ. 5577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5850, 5851.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
5851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
απαραίτητων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας και
την άµεση στελέχωση µε µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό όλων των µονάδων υγείας στα νησιά των Φούρνων. τόµ. Θ, σ. 5978, 5979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις σοβαρές
ελλείψεις φαρµάκων υψηλού κόστους για τους καρκινοπαθείς του Νοµού Δράµας. τόµ. Θ, σ. 5980, 5981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6013, 6027, 6032, 6035, 6036, 6041,
6048, 6049, 6073, 6101, 6120, 6128, 6131, 6133, 6149,
6162, 6169, 6170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Δράµας. τόµ. Θ, σ. 6491, 6492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή και τον εκσυγχρονισµό του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την ταχύτερη ανταπόκριση των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση
κλινικών µελετών στη χώρα µας. τόµ. Θ, σ. 6508, 6509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των αποφάσεων που απαξιώνουν καινοτόµες υπηρεσίες
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. τόµ. Θ, σ. 6510, 6511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προσαρµογής της νοµοθεσίας που διέπει το καθεστώς των
«επιµορφωτών» στα µεταβατικά σχολεία ενηλίκων του Κέ-

ντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). τόµ. Θ,
σ. 6512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του ΚΕΘΕΑ. τόµ. Θ, σ. 6533, 6534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιβάρυνσης των δοµών υγείας του Νοµού Κιλκίς λόγω των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών. τόµ. Ι,
σ. 6752, 6753, 6754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
υγειονοµικού ελέγχου των µεταναστών και των προσφύγων
που εισέρχονται στη χώρα µας. τόµ. Ι, σ. 7114, 7115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο αντιµετώπισης των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων
στην Ειδοµένη. τόµ. ΙΑ, σ. 7702, 7703, 7704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
συγχώνευσης - κατάργησης µονάδων της Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας. τόµ. ΙΒ, σ. 8448, 8449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ωράριο
των φαρµακείων. τόµ. ΙΓ, σ. 9211, 9212, 9213, 9214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου. τόµ. ΙΕ, σ. 11016, 11017,
11018.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρης ερώτησης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. ΙΕ, σ. 11016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές υγείας της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης.
τόµ. ΙΕ, σ. 11018, 11019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπόθεση
της µικρής Μελίνας στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΕ, σ. 11021, 11022.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11271.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ.
Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου. τόµ. ΙΕ, σ. 11364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στελεχών του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12667,
12668.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12679, 12680, 12681, 12683, 12684, 12686,
12689, 12694, 12695, 12696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΖ, σ. 12709, 12710,
12711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν
παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους οικονοµικά αδύναµους και ανασφάλιστους πολίτες. τόµ. ΙΖ, σ.
12712, 12713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας των νησιών των Φούρνων Ικαρίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12828, 12829.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανυπαρξία πολιτικής στην προάσπιση της υγείας των πολιτών. τόµ.
Κ, σ. 15176, 15177, 15178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15188, 15195-15197, 15199, 15209,
15221, 15223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό για την έναρξη λειτουργίας του πολυδύναµου Ιατρείου
Τυµπακίου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ, σ. 15287, 15288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης πρόσληψης µόνιµων γιατρών πλήρους απασχόλησης στα Περιφερειακά Ιατρεία Ικαρίας. τόµ. ΚΑ, σ. 16052,
16053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο χώρο της ψυχικής υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16321,
16322, 16323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας από ΑΚΜΕ (αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία) µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16323, 16324, 16325, 16326, 16327,
16328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα τεράστια
προβλήµατα στη λειτουργία των οργανισµών κατά των ναρκωτικών. τόµ. ΚΑ, σ. 16329, 16330, 16331.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16340,
16342, 16343, 16344, 16345, 16346, 16347, 16348,
16356, 16357, 16361, 16363, 16364.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ.
16344, 16362, 16363.
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 259, 260.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 260,
τόµ. Ε, σ. 3506, τόµ. ΙΑ, σ. 7520, τόµ. ΙΓ, σ. 9905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επανεξέταση του καθεστώτος της
συνθήκης Σένγκεν. τόµ. Ε, σ. 3505, 3506, 3507, 3508.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την

άµεση αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού
προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3543.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3716.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ, σ. 3831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους περιορισµούς στην έκδοση τουριστικής βίζας από Ρωσία. τόµ. ΙΓ,
σ. 9209, 9210, 9211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση αίτησης βίζας στη Ρωσία. τόµ. ΙΓ, σ. 9704, 9705.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9904,
9905.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10641.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11931.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Κοτζιά. τόµ. Κ, σ. 15490.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16384, 16385.
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Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ. τόµ. Δ, σ. 2056,
2057, 2058.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2057,
2058, τόµ. ΣΤ, σ. 4188, τόµ. Θ, σ. 6010, 6014, 6036,
6053, 6067, 6097, 6115, 6144, τόµ. ΙΓ, σ. 9368, 9375,
9468, 9483, 9496, 9512, 9513.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2789, 2790, 2791, 2792, 2793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6009, 6010, 6041, 6052, 6066, 6067,
6068, 6079, 6092, 6094, 6095, 6096, 6098, 6112, 6128,
6130, 6131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9370, 9374, 9375, 9376, 9377, 9409, 9410,
9411, 9413, 9414, 9420, 9439, 9440, 9456, 9468, 9469,
9472, 9476, 9477, 9488, 9493, 9496, 9508, 9523.
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηµαθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 409,
τόµ. Β, σ. 952, 1295, τόµ. Γ, σ. 1389, τόµ. ΙΔ, σ. 10605,
τόµ. ΚΑ, σ. 16130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 493,
496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4218, 4247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9442.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15702-15704, 15705, 15755,
15756, 15757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16128, 16130.
Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λέσβου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2944.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
άµεση αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού
προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3551.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3725.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ, σ. 3835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11187.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16378.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 170.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 624,
τόµ. Β, σ. 1297, τόµ. Γ, σ. 1647, 1648, τόµ. Δ, σ. 2286,
τόµ. ΣΤ, σ. 4185, 4186, τόµ. Θ, σ. 6061, 6171, τόµ. Ι, σ.
6749, τόµ. ΙΑ, σ. 7884, 7896, 7903, 7905, 7908, τόµ. ΙΒ,
σ. 8449, 8924, 8939, τόµ. ΙΓ, σ. 9464, τόµ. ΙΔ, σ. 10578,
10731, τόµ. ΙΕ, σ. 11129, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12182, τόµ. ΙΖ, σ.
12718, 12726, 13439, τόµ. ΙΘ, σ. 14441, 14601, 14688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1139-1141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1299-1301, τόµ. Γ, σ. 1648, 1649-1651, 1686.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1300, 1301.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1646,
1648.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1648, 1649.

Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1648, 1649.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2089, 2091.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµου: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013" και β. "Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2093.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2096.
Αναφορά του στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Γ. Πανούση. τόµ. Δ, σ. 2096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2284-2286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
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(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 24992501, 2535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2669-2671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2759-2762, 3083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα γραφειοκρατικά εµπόδια στην παραγωγή του θρυλικού ελληνικού
αυτοκινήτου PONY. τόµ. ΣΤ, σ. 3592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3631, 3632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4257, 4258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ρόλο
των ξένων µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στο Αιγαίο Πέλαγος. τόµ. Ζ, σ. 4701, 4702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5702.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πο-

λεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5703.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6053-6055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6171.
Αναφορά του στη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων
ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
Ι, σ. 6749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7010, 7011, 7030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7740, 7745.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7879, 7896, 7907.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7879, 7907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση του ενταφιασµού των Ελλήνων µαχητών του 1940
στην Αλβανία. τόµ. ΙΒ, σ. 8449, 8450, 8451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας µας στους Σκοπιανούς.
τόµ. ΙΒ, σ. 8453, 8454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8923, 8924, 8939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9363, 9377-9379.
Παρέµβασή του επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή
κ. Χ. Παππά. τόµ. ΙΓ, σ. 9520.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΓ, σ. 9710.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 10072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10073, 10074, 10241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10484, 10485.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
τόµ. ΙΔ, σ. 10485.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10577, 10578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «την παραγωγή φέτας από εισαγόµενο γάλα». τόµ. ΙΔ, σ. 10706.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της

Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10738, 10739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11128, 11129.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εµπορική συµφωνία ΗΠΑ-ΕΕ (ΤΤΙΡ) και την προστασία της ελληνικής φέτας. τόµ. ΙΕ, σ. 11256, 11257, 11258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε «τις συνεχιζόµενες αλβανικές προκλήσεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12145,
12146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από γνωστή παρακρατική ιστοσελίδα
αντιεξουσιαστών. τόµ. ΙΖ, σ. 12817, 12818.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12840-12842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13259.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13438, 13439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14439-14441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση της κυρίας Τσουκαλά στη θέση της Αντιπροέδρου του
Κέντρου Μελετών Ασφαλείας. τόµ. ΙΘ, σ. 14601, 14602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15052-15054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και

Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της
και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα
µε την τροποποίηση της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο,
που κυρώθηκε µε το ν.4345/2015 (Α’148), στη σύµβασηπλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή
που έχει κυρωθεί µε το ν.3017/2002 (Α’117)". τόµ. Κ, σ.
15136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
για τη συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού». τόµ. Κ, σ.
15327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15341,
15342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «αδικαιολόγητη αποποµπή της µονάδας βατραχανθρώπων από τον
Άγιο Κοσµά». τόµ. Κ, σ. 15458, 15459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δηµοκρατίας
της Αιγύπτου για συνεργασία στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15469,
15470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15731-15733.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καβάλας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 304,
316, 323, 334, 357, 369.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 354,
445, 471, τόµ. Δ, σ. 2104, τόµ. Ζ, σ. 4515, τόµ. Θ, σ. 5910,
τόµ. Ι, σ. 6951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 424,
426, 480, 493, 499.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµ-
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βουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1680, 1684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3007, 3008, 3009.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4497, 4498,
4515.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 5905.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5905, 5909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις άδειες αλίευσης τόνου για το έτος 2016. τόµ. Θ, σ. 5909, 5910,
5911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6118.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6946.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6951, 6952, 6958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά και αποκατάσταση της επιδότησης µισθολογικού κόστους, βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισµών. τόµ. Ι, σ. 7423,
7425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επείγουσα κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και µεταναστών
που φιλοξενούνται στους Δήµους Καβάλας και Παγγαίου.
τόµ. ΙΒ, σ. 8910, 8911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9397, 9398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών για την
πληρωµή των σχολικών καθαριστριών. τόµ. ΙΔ, σ. 10474,
10475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ολοκληρωµένο σύστηµα χαλαζικής προστασίας των παραγωγών
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. τόµ. ΙΔ, σ. 10704,
10705.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση προσφύγων και µεταναστών εντός του αστικού ιστού του Δήµου Καβάλας, στο στρατόπεδο Ασηµακοπούλου. τόµ. ΙΖ, σ. 12697, 12698.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 πα-

ράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13460, 13461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15216, 15217.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 15.
Επιστολή του του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο
Βουλευτής δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Δ, σ.
2384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Λίστα Λαγκάρντ. τόµ. Δ, σ. 2491, 2492, 2493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίθεση
σε συνταξιούχους διαδηλωτές µε χηµικά και ξυλοδαρµούς
στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ζ, σ. 4489, 4490, 4491.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7506,
τόµ. ΙΕ, σ. 10969, 11005, 11070, 11610, 11798, τόµ. ΚΑ,
σ. 15734, 15742, 15743, 16043, 16044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7585.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
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βουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7585.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8521, 8522.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9499, 9500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «προνοµιακή προβολή συγκεκριµένων Βουλευτών και δηµοσιογράφων από τα ιδιωτικά και κρατικά κανάλια». τόµ. ΙΕ, σ.
11610, 11611, 11612.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, λόγω της
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών και τις επικείµενες τροποποιήσεις του Κανονισµού της Βουλής για την εύρυθµη
λειτουργία του Κοινοβουλευτικού Έργου. τόµ. ΙΕ, σ.
11797, 11809, 11810.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος υδροδότησης του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΕ, σ. 11804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε το κόστος των "εκπροσώπων των θεσµών"
στο δηµόσιο. τόµ. ΙΕ, σ. 11809.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε πρόσφατα
δηµοσιεύµατα περί αδήλωτης δραστηριότητας ελληνικών
στοιχηµατικών διαδικτυακών εταιρειών. τόµ. ΙΖ, σ. 12928,
12929, 12930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13204, 13205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15741, 15742, 15743.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής
Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 10, 15.

Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της
ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 167,
170, τόµ. ΙΕ, σ. 11187.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 169.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2349, 2350.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5779.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6158.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8499.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8562.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9433, 9529.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11186.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12231,
12238.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13225.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13485.
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ.
Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 173, 176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπληρωµή δανείων από την ΑΤΕ µέσω «balloon payment». τόµ.
Γ, σ. 1358, 1359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση αρνητικών συνεπειών του άρθρου 78 του ν. 4146/2013 και
την πορεία ελέγχων για υποθέσεις διαφθοράς. τόµ. Δ, σ.
2630, 2631.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4141, 4142,
4143, 4156, 4157, 4158.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4155,
4197, τόµ. Ι, σ. 7155, 7157, τόµ. ΙΔ, σ. 10599, τόµ. ΙΖ, σ.
13334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δάνεια
των κοµµάτων και τις λίστες µεγαλοκαταθετών στο εξωτερικό. τόµ. Η, σ. 5677, 5678.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7155, 7156, 7170, 7171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10084, 10099.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10599, 10600, 10601.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13333, 13334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16111, 16112.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Τρικάλων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 119.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 299,
319, 381, 410, 422, 423, τόµ. Ζ, σ. 4934, 4954, 4955, τόµ.
ΚΑ, σ. 16089, 16346, 16349, 16357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 299301, 364, 370, 371, 373, 377, 385, 422, 423, 424, 426,
442, 493.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1234.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2805-2807.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 3013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
του υγειονοµικού χάρτη. τόµ. Ζ, σ. 4931, 4932.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4943, 4944, 4947, 4952, 4953,
4954, 4955, 4959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµά-
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των των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5716, 5725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6049, 6080.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6382.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή και τον εκσυγχρονισµό του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την ταχύτερη ανταπόκριση των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση
κλινικών µελετών στη χώρα µας. τόµ. Θ, σ. 6508, 6509.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7028, 7029.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εµπρόθεσµη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ιδιότητας κατ’ επάγγελµα αγρότη για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. τόµ. ΙΓ, σ.
10047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10135.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10630.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11168.

Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστολή του αρµόδιου Επιτρόπου για θέµατα που αφορούν
τον πρόσφατο νόµο για την αδειοδότηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. ΙΖ, σ. 12804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του Άρθρου 33, τελευταίο εδάφιο παράγραφος 3
του ν. 2859/2000, αναφορικά µε την Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α’ 248/07-11-2000). τόµ.
ΙΖ, σ. 12806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβίωση του άρθρου 44 του ν.3763, µε σκοπό την προώθηση αυτοσύµβασης στη σύνταξη οριστικού συµβολαίου από προσύµφωνα µεταβίβασης ακινήτων. τόµ. ΙΗ, σ. 13859,
13860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15206, 15212, 15213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15751.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16066.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16337,
16349, 16357, 16359.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, ως Βουλευτής Λαρίσης (Συνασπισµός
Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 375.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 439,
τόµ. Β, σ. 900, τόµ. Ε, σ. 2902, 2908, τόµ. Ζ, σ. 5040, τόµ.
Η, σ. 5265, 5266, 5588, 5613, τόµ. Θ, σ. 5852, τόµ. ΙΒ, σ.
8848, 8968, 8974, τόµ. ΙΓ, σ. 9180, τόµ. ΙΔ, σ. 10166, τόµ.
ΙΕ, σ. 11211.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
440, 442, 474.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθ-
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µιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1372, 1373, 1411, 1663, 1664, 1667, 1668,
1686, 1688.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1663.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2776, 2777, 2789, 2790, 2919,
3036, 3043, 3044, 3088, 3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3004, 3006, 3007.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4524.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5039, 5040.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς. τόµ. Η, σ. 5597.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα
προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5620, 5623.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5853.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5916, 5925, 5928, 5934.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες

διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6010, 6021, 6171.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6351, 6380, 6397, 6410, 6411.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη
Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι,
σ. 6967, 6949.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7142, 7149, 7169.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8941, 8967.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9154, 9161, 9175, 9179.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9433, 9434, 9436, 9447, 9453, 9507,
9509, 9510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10087, 10152, 10154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11228, 11229, 11236.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12723.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. τόµ. Κ, σ.
15404.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16229, 16230, 16234.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
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ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αρκαδίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 15.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
της δαπάνης µεταφοράς µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών
και των µαθητών των ΕΠΑΛ. τόµ. Δ, σ. 2451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2971, 2972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4241, 4242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5314, 5315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6273-6275, 6324, 6325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8848, 8849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11155, 11156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το «πακέτο
Χατζηγάκη» και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
περί ανάκτησης του ποσού των 327 εκατοµµυρίων ευρώ ως

παρανόµως καταβληθέντος σε Έλληνες αγρότες το 2008
και 2009. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12662, 12663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16113, 16114.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 15.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 194, 195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 833-835, 904, 917, 988.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 917,
967, τόµ. Ε, σ. 3032, τόµ. ΣΤ, σ. 3614, 3620, 3621, 4188,
4198, τόµ. Θ, σ. 6273, 6282, 6326, 6419, τόµ. ΙΔ, σ.
10622, τόµ. ΙΕ, σ. 11644, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11853, 11854,
11858, τόµ. ΙΗ, σ. 13662, τόµ. ΚΑ, σ. 16140.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3028.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3598, 3599, 3604, 3618,
3620.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4149.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4186-4188, 4190, 4197, 4198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4521.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4521.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή της τροπολογίας 144/4, 18-1-2016, σχετικά µε τον
επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης στο προς συζήτηση σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής
ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5072.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντο-

τήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5293, 5294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόληψη
και αποτροπή των επιθέσεων στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ από οµάδες των «γνωστών-αγνώστων» κουκουλοφόρων. τόµ. Η, σ. 5680, 5681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη υλοποίηση των δεσµεύσεων στο προσφυγικό ζήτηµα από την
Κυβέρνηση και τον κίνδυνο εξόδου της χώρας από τη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5689, 5690, 5691.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό
1, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η, σ. 5802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6280-6282, 6332, 6417, 6419, 6420.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6690.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προ-
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στασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7602.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου",
β) "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της
Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ) "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7856.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επαναθέσπισης της ενιαίας τιµής του βιβλίου. τόµ. ΙΒ, σ.
8525, 8526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασµού για την αντιµετώπιση του προσφυγικού, τις καθυστερήσεις στην εκταµίευση ευρωπαϊκών πόρων και τη µη εφαρµογή του νόµου για την χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας. τόµ. ΙΒ, σ. 8541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αρρυθµίες στη λειτουργία της ΕΥΠ και την επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων των υπαλλήλων της. τόµ. ΙΓ, σ. 9131,
9132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9187, 9188, 9189, 9192, 9195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10133.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλ-

λες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διορισµό
Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής. τόµ. ΙΕ, σ. 11245, 11246.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11633, 11634.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11830-11832,
11853, 11854, 11858.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στελεχών του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12667,
12668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13103, 13104.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13443, 13444.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13625, 13671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
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και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13625-13627, 13671, 13677.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14940, 14941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15342.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16068, 16069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16139, 16140.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16339,
16362.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 492.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 874,
1309, 1311, 1317, τόµ. Δ, σ. 2479, τόµ. ΣΤ, σ. 3824,
4051, τόµ. Η, σ. 5171, 5172, 5173, 5721, 5726, τόµ. Θ, σ.
6486, τόµ. ΙΖ, σ. 13138, 13144, 13146, 13147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 893, 894.
Αναφορά της στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1317.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των

Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1317, 1318.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξαίρεσης των ατόµων µε αναπηρία και βαριά κινητική αναπηρία από τις νέες µειώσεις του τρίτου µνηµονίου. τόµ. Δ,
σ. 2470, 2471.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την εισροή τροµοκρατών στην Ευρώπη µέσω της Ελλάδας. τόµ. Δ, σ. 2479,
2480, 2481.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των αποδοχών και των συντάξεων των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ, σ. 2481, 2482, 2483.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2918, 2920.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3728.
Αναφορά της στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
4053.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4053, 4054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4220, 4221.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της Απόφασης 2194/2014 του Σ.τ.Ε. για την αποκατάσταση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η, σ. 5146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5173.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 164 και ειδικό
40 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 170 και ειδικό
43, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισµών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
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Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής
ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5341.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5725.
Αναφορά της στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5725, 5726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6128, 6129.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσπάθεια ίδρυσης κοµµατικού κράτους. τόµ. Θ, σ. 6483, 6484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6592, 6593.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6695.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7459.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του διαθέσιµου εισοδήµατος της µεσαίας τάξης. τόµ. ΙΑ, σ.
7843, 7844.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9255, 9257.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9666.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11625, 11626.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εναρµόνιση των διαδικασιών αποπληρωµής δανείων τρίτεκνων οικογενειών του ιδιωτικού τοµέα µε τις τρίτεκνες οικογένειες
του δηµοσίου. τόµ. ΙΖ, σ. 12945.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13146, 13147.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14508.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16060, 16062.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία της στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2317-2319.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2694.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2881.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6127.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6392.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8821, 8976, 8977, 8978.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9484, 9485.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα
ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ.
11099.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 1351313515, 13581, 13582.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 13577.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12,
20.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3029, 3030.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4200, 4201, 4202.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6050, 6051.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9412,
9413, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9414-9416.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10115, 10125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11159.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12674, 12675.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13059-13061.

ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καβάλας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
20.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3047.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6379.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13461, 13462.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Ανεξάρτητοι Έλληνες). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κατά την Α’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου.
τόµ. Α, σ. 106.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 145, 146.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 260,
261, 333, τόµ. Β, σ. 940, 942, 1146, τόµ. Η, σ. 5775, τόµ.
Ι, σ. 6709, 6971, τόµ. ΙΒ, σ. 8832, τόµ. ΙΓ, σ. 9981, τόµ. ΙΕ,
σ. 11656, 11657, 11759, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11909, τόµ. ΙΖ, σ.
13084, 13377, τόµ. ΙΘ, σ. 14956, τόµ. Κ, σ. 15285,
15286, 15451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέ-
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τρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 333,
480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 880, 942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1146, 1163.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1304, τόµ. Γ, σ. 1679, 1680.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2221.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, πε-

ριοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3063, 3064.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3548, 3549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3679.
Αναφορά του στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
3822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Α-
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θλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3822.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1680,
τόµ. ΣΤ, σ. 4240, τόµ. Ζ, σ. 4951, 4965, 4987
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4244.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4950, 4951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες
Μεταφορές». τόµ. Ζ, σ. 4966.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος θέµατος που ετέθη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Α. Λοβέρδο, σχετικά µε την
προβολή βίντεο στην εκδήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αφορούσε δηµοσιογράφους και κανάλια. τόµ. Ζ, σ. 4986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5252.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής

Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5252.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα
προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5607.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5708, τόµ. Θ, σ. 6357, 6415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5708, τόµ. Θ, σ.
5851.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5708.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5757, 5758, 5759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνη-
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σης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5757, 5758, 5759, 5777.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6018-6020, 6136, 6137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6357, 6415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6614.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6615.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων του ΙΚΑ. τόµ. Ι, σ.
6663, 6664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αµερόληπτη διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων.
τόµ. Ι, σ. 6922, 6923.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6968, 6971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7039.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8832.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41

και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9367, 9386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10110, 10111.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10611.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξοµοίωση των τρίτεκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες. τόµ. ΙΕ, σ.
11758, 11759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
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κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11909-11911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12179,
12183, 12238.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12688.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12858-12860, 12860.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13083, 13084.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13659.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προ-

µήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14955, 14956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους αστυνοµικούς που υπηρετούν στη υπηρεσία φύλαξης υψηλών προσώπων. τόµ. Κ, σ. 15087, 15088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15192, 15193, 15194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγγελία για «κακοδιαχείριση» στο Δήµο Κεφαλλονιάς. τόµ. Κ, σ.
15284, 15285, 15286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. τόµ. Κ, σ. 15450, 15451, 15452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 16009, 16016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16094.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16354.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 265, 266.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 266,
τόµ. Β, σ. 851, 854, 929, 955, τόµ. Ζ, σ. 4520, 4528, τόµ.
Η, σ. 5318, 5741, 5744, 5766, τόµ. Θ, σ. 6355, 6409, τόµ.
ΙΔ, σ. 10230, τόµ. ΙΕ, σ. 11610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέ-
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ντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 832, 838, 851, 852, 853, 854,
858, 900, 901, 903, 929, 934, 943, 959, 967, 975, 991,
992.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, η νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 55 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Επικρατείας: "Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
- Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και άλλες διατάξεις", στο οποίο
προστίθεται η παράγραφος 10 που αφορά τη θέση των µελών των ανεξάρτητων αρχών των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία. τόµ. Β, σ. 991, 992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση και την εθνική επικοινωνιακή πολιτική. τόµ. Δ, σ. 2193, 2194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3103, 3104, 3105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαφαινόµενη πάροδο της προθεσµίας πλήρωσης των µελών των ΔΣ
των
Ανεξάρτητων
Αρχών
(του
Ν.4339/ΦΕΚ
133Α/29.10.2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης...»). τόµ. Ζ, σ. 4316, 4317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4520, 4526, 4529.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4520, 4526, 4529.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 112
αυτού και την εισαγωγή της τροπολογίας µε αριθµό 144/4
18.1.2016, (για τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων
της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4529.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Εµµανουηλίδη και Η. Παναγιώταρου. τόµ. Ζ, σ. 4723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:

«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5243, 5247,
5248, 5253, 5277, 5317.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε θέµα του ΕΣΡ, που ετέθη από
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μ. Βορίδη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5247, 5248,
5253.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5247,
5248..
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5744, 5746, 5748, 5765, 5766, 5767.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5748.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
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10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5755.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσπάθεια ίδρυσης κοµµατικού κράτους. τόµ. Θ, σ. 6483, 6484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αµερόληπτη διεξαγωγή των δηµοσκοπήσεων.
τόµ. Ι, σ. 6922, 6923.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7162.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7890, 7891, 7892.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8512, 8513, 8514, 8517,
8522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8919.

Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9554.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «προνοµιακή προβολή συγκεκριµένων Βουλευτών και δηµοσιογράφων από τα ιδιωτικά και κρατικά κανάλια». τόµ. ΙΕ, σ.
11610, 11611, 11612.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό των τηλεοπτικών αδειών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12658, 12659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστολή
του αρµόδιου Επιτρόπου για θέµατα που αφορούν τον πρόσφατο νόµο για την αδειοδότηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. ΙΖ, σ. 12803, 12804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13357, 13361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "κλοπή"
της εικόνας της ΕΡΤ από τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ κατά
τη µετάδοση της λειτουργίας του Δεκαπενταύγουστου από
την Παναγία της Τήνου. τόµ. ΙΘ, σ. 14646, 14647, 14648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14714.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Κοτζιά. τόµ. Κ, σ. 15489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο του
"πόθεν έσχες" των υπερθεµατιστών. τόµ. ΚΑ, σ. 16045,
16046, 16047.
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 135.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 135,
336, τόµ. Β, σ. 1231, τόµ. Δ, σ. 2234, 2235, τόµ. Δ, σ.
2534, 2538, τόµ. Ε, σ. 2810, 2973, τόµ. ΣΤ, σ. 3610,
3626, 3661, 4051, 4200, 4202, 4203, τόµ. Ζ, σ. 4386,
4387, τόµ. Η, σ. 5171, 5216, 5708, 5721, 5722, 5741,
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5773, 5774, 5781, 5782, 5783, τόµ. Θ, σ. 5845, 6394,
6604, 6620, τόµ. Ι, σ. 6708, 7183, τόµ. ΙΑ, σ. 7551, 7859,
τόµ. ΙΒ, σ. 8488, τόµ. ΙΓ, σ. 9364, 9492, 9520, 9905,
9907, 9911, 9982, 9985, τόµ. ΙΔ, σ. 10721, 10722, τόµ.
ΙΕ, σ. 11358, 11655, 11656, τόµ. ΙΖ, σ. 13146, 13169.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. Α, σ. 293.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 826, 881, 951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1169-1171.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1229, 1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1229, 1231.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2072.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών
τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής» και γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και
της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». τόµ. Δ, σ. 2234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2519.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3039.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω κωλύµατος
των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΣΤ, σ. 3591.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3610, 3611.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 3626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3661.
Αναφορά του στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
4051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4202, 4203.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την "πριµοδότηση µουσουλµάνων της
Θράκης σε προκηρύξεις πρόσληψης υγειονοµικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας". τόµ. Ζ, σ. 4387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πριµοδότηση µουσουλµάνων της Θράκης σε προκηρύξεις πρόσληψης υγειονοµικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας.
τόµ. Η, σ. 5147, 5148.
Αναφορά του στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. τόµ. Η, σ. 5147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5172, 5203.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5203.
Αναφορά του στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η έκθεση
AGROTICA. τόµ. Η, σ. 5203.
Αναφορά του στους πεσόντες των Ιµίων. τόµ. Η, σ. 5204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης Εµπορίας Όπλων». τόµ. Η, σ. 5490.
Αναφορά του στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην
Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5698, 5699, 5708,
5721.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5698, 5699, 5721, 5722.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5708.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5722.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5722, 5783, τόµ. Θ, σ. 6340, 6341, 6414.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5741, 5748, 5753, 5754, 5760, 5773, 5774, 5775, 5783,
5784.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
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"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5753, 5754.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5857.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Θ, σ.
6001.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6340, 6402, 6414.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6604-6606, 6620.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Θ, σ. 6605, τόµ. ΙΓ, σ. 6975, 6976.
Οµιλία του επί του προσωπικού. τόµ. Θ, σ. 6620, τόµ. Ι,
σ. 7183, τόµ. ΙΓ, σ. 9519, τόµ. ΙΖ, σ. 13169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6704, 6708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας για το RACVIAC - Κέντρο Συνεργασίας για την Ασφάλεια». τόµ. Ι, σ. 6975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7182, 7183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:

"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Κορέας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων
Στρατιωτικών Πληροφοριών". τόµ. Ι, σ. 7183.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7550, 7551.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου", β)
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει", γ)
"Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ) "Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’ 163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7859.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8487, 8488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9366, τόµ. ΙΓ, σ. 9491, 9492, 9493, 9519.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41
και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9366.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών
συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ,
αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και
της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε
τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9902.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9902,
9903, 9905, 9908, 9912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9979, 9989, 9990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10164.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης επί των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς
των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνι-

κής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme)». τόµ. ΙΔ, σ.
10717.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
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Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10721, 10722, 10723.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11649, 11656.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση κύρωσης των διεθνών συµβάσεων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της
Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον
τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ, σ. 11649.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11849.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών".
τόµ. ΙΖ, σ. 12982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13151, 13168, 13169.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας

ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16125-16127.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την αναγνώριση των σκοπιανών διαβατηρίων που
φέρουν το όνοµα "Μακεδονία" και β) µε τη θωράκιση διαβατηρίων µε την ένδειξη "Μακεδονία". τόµ. ΚΑ, σ. 16306,
16307, 16308.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 12, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 90, 241.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 347,
τόµ. ΣΤ, σ. 4182, 4186, 4203, 4213, 4217, 4233, τόµ. Ζ,
σ. 4530, τόµ. Η, σ. 5070, 5079, τόµ. Θ, σ. 6335, τόµ. ΙΔ, σ.
10610, τόµ. ΙΕ, σ. 11619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 347,
349, 492, 494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε ζητήµατα εφαρµογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. τόµ. Δ,
σ. 2463, 2464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στέγαση
του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά. τόµ. Δ, σ. 2633,
2634.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εξορθολογισµό και τη λειτουργία των άµισθων υποθηκοφυλακείων
της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2634, 2635.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατά-
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ξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4182, 4203, 4211-4213, 4217, 4233,
4241, 4243, 4259.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4528, 4530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5060, 5064, 5066, 5070,
5076, 5078.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5064, 5066, 5070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελ-

µατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5237, 5254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5710, 5711.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5710, 5711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της Εισαγγελίας Χαλκιδικής στη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην εταιρεία «Ελληνικός
Χρυσός ΑΕΜΒΧ» για τα υποέργα Ολυµπιάδας και Μαύρων
Πετρών των Μεταλλείων Κασσάνδρας. τόµ. Θ, σ. 5975,
5976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6334, 6335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή εµπράγµατων εγγυήσεων για την αποφυλάκιση κατηγορουµένων. τόµ. Θ, σ. 6486, 6487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Επιτροπή Αξιολόγησης και την Επιτροπή Επάρκειας των άρθρων
15 και 16 του Κώδικα περί Δικηγόρων και την υπέρµετρη
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καθυστέρηση εγγραφής στα µητρώα ασκούµενων πτυχιούχων Νοµικής που έχουν αναγνώριση αντιστοιχίας πτυχίων
από τον ΔΟΑΤΑΠ. τόµ. Θ, σ. 6488.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7153, 7154, 7170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις: α)
των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας
2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7460, 7465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
καθυστέρησης της υλοποίησης της συµφωνίας Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό και µεταναστευτικό,
εξαιτίας χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών επί των διαφορών παροχής ασύλου και επικουρικής διεθνούς προστασίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7707, 7708.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8484-8486.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση ακινήτων Ζώνης Α2 του Ολυµπιακού Πόλου Φαλήρου. τόµ. ΙΓ, σ. 9936, 9937.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 10060, 10072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10066, 10207, 10225.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10066.

Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10601, 10610, 10611, 10612,
10617.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 10611.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «ποινικοποίηση» των αγώνων των αγροτών. τόµ. ΙΔ, σ. 10699,
10700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11226, 11227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οικονοµικές συνέπειες από τη δικονοµική απραξία. τόµ. ΙΕ, σ.
11617, 11618.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11619, 11627,
11628, 11629, 11634, 11640, 11641, 11642, 11643,
11644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αλλαγής του Οικογενειακού Δικαίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12144,
12145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13636, 13649, 13650, 13663, 13664, 13665,
13681.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που δια-
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πράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13909, 13913,
13914.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ, σ. 14725.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κιλκίς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 382,
383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7564.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κερκύρας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2793-2796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9395, 9396.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10252, 10253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016

Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15746, 15747.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 104.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 140-142.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 143,
335, 498, τόµ. Β, σ. 916, 917, τόµ. Ε, σ. 2980, 3043,
3111, τόµ. ΣΤ, σ. 3626, τόµ. Η, σ. 5190, 5193, 5194,
5195, 5775, τόµ. Θ, σ. 5858, τόµ. Ι, σ. 6825, τόµ. ΙΓ, σ.
9363, 9412, 9483, 9484, 9487, 9488, 9536, τόµ. ΙΔ, σ.
10150, τόµ. ΙΖ, σ. 13455, τόµ. ΙΗ, σ. 13656, 13657,
13673, 13679, τόµ. ΚΑ, σ. 15702, 15737.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 333,
334, 335, 336, 360, 363, 498.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 827, 882-884, 917.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
τόµ. Β, σ. 1154, 1193, 1195.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2073.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δυνατότητα βάση του άρθρου 108 παρ. 5 του Κανονισµού της
Βουλής, να λάβουν το λόγο και οι εισηγητές, εκτός των όσων έχουν αντίληψη επί των κυρώσεων των συµφωνιών,
κατά την από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ.
Εξωτερικών. τόµ. Δ, σ. 2236, 2237.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη δια-
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δικασία της συζήτησης και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2332, 2333, 2334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2980, 3041, 3042, 3043, 3044, 3046,
3111.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 3625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3666, 3668, 3705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την προµήθεια Αµυντικού Υλικού». τόµ. Ζ, σ.
4356, 4357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Η, σ. 5193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5193, 5194, 5195,
5196.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5707.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5707, 5735, 5736,
5737, τόµ. Θ, σ. 5858.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5735.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5735, 5736, τόµ. Θ, σ. 5859, 6348.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5736, 5737, τόµ. Θ, σ. 5858.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5743, 5755, 5775, 5776, 5777.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6348-6350.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
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ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6826, 6827, 6828.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6827, 6828.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της
Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»,
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΑ, σ. 7565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7565-7567.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9363, 9366, 9367, 9486, 9487, 9488, 9537.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41
και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9366, 9367.
Αναφορά του στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς. τόµ. ΙΓ, σ. 9486.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-

µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10064, 10140, 10148,
10149, 10151.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11851.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών".
τόµ. ΙΖ, σ. 12981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13078-13080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13154-13156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13284,
13285.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13455, 13456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13657, 13658, 13673, 13676, 13679.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
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στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15724, 15725, 15737, 15738,
15739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16131, 16132, 16133.
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ. 36.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου και την κάλυψη των εκπαιδευτικών
κενών στα σχολεία της Κρήτης. τόµ. Δ, σ. 2199, 2200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµονή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΑ,
σ. 7725, 7726.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7725,
7726, 7728, τόµ. ΙΖ, σ. 12943, τόµ. ΙΘ, σ. 14977, τόµ. ΚΑ,
σ. 15966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ, σ. 7727, 7728, 7729, 7730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοίτηση
στις βαθµίδες εκπαίδευσης των µαθητών Ροµά. τόµ. ΙΕ, σ.
11247, 11248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εκπαίδευση των προσφύγων. τόµ. ΙΖ, σ.
12880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαδικασίες µετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). τόµ. ΙΖ, σ. 12931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετατροπή της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Επιδαύρου σε Δηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΔΙΕΚ) ενηλίκων. τόµ. ΙΖ, σ. 12941, 12942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισµού προκειµένου να λειτουργήσουν από τον Σεπτέµβρη οι πέντε έτοιµες σχολικές µονάδες στον Δήµο Ρεθύµνου. τόµ. ΙΖ, σ. 12942, 12943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14680, 14681, 14958, 14969, 14973,
14997, 15003.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 14681,
τόµ. ΚΑ, σ. 16230, 16231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση

Δηµόσιων ΙΕΚ ενηλίκων µε κατεύθυνση την ειδική εκπαίδευση. τόµ. Κ, σ. 15317, 15318.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ, σ.
15964, 15965, 15966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
παράλληλης στήριξης στην Ειδική Αγωγή των παιδιών µε
αυτισµό. τόµ. ΚΑ, σ. 15967, 15968.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16230, 16231.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Α,
σ. 36.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. τόµ. Β, σ. 1106, 1107, 1108.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1107,
1108, τόµ. Ζ, σ. 4384, τόµ. Η, σ. 5586, τόµ. ΙΓ, σ. 9469,
9472, τόµ. ΙΔ, σ. 10744, 10745, 10762, τόµ. ΙΣΤ, σ.
12149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση όλων των σχετικών αποφάσεων που αφορούν την εντολή επιστροφής του επιδόµατος τοκετού και τη χορήγησή του
σε όλες τις γυναίκες. τόµ. Δ, σ. 2484, 2485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συντάξεις
του ΟΓΑ. τόµ. Δ, σ. 2488, 2489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδροµική κατάργηση ευνοϊκής ρύθµισης για τους νέους ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ). τόµ. Δ, σ. 2617, 2618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου, ώστε τα ασφαλιστικά
ταµεία να αναζητούν τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές µε δίκαιο τρόπο. τόµ. Ζ, σ. 4382, 4383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απλού-
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στευση των διαδικασιών πρόσληψης και έκδοσης εργοσήµου που αφορούν στην απασχόληση των εργατών γης. τόµ.
Ζ, σ. 4383, 4384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «ασφαλιστικές ενηµερότητες των µηχανικών». τόµ. Ζ, σ. 4703,
4704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων
Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ). τόµ. Η, σ. 5570, 5571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εάν είναι
στις προθέσεις του Υπουργείου να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους εργοδότες να µπουν στη ρύθµιση χρεών προς το
ΙΚΑ. τόµ. Η, σ. 5571, 5573, 5574.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή πρόβλεψης του Ν. 4162/2013 για τη δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών «Εθνικός Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ)». τόµ. Η, σ. 5584,
5585, 5586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
νόµου για το ασφαλιστικό που «όπως είναι διατυπωµένο
ουσιαστικά οδηγεί στην έξοδο του µαχόµενου δικηγόρου από το επάγγελµα». τόµ. Η, σ. 5589, 5590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση διπλών και τριπλών συντάξεων που χορηγούνται σε Βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Θ, σ.
6528, 6529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων του ΙΚΑ. τόµ. Ι, σ.
6663, 6664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναλογιστικές µελέτες για τις εφάπαξ παροχές. τόµ. Ι, σ. 6750,
6751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9394, 9398, τόµ. ΙΓ, σ. 9468, 9469, 9487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος από το Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.). τόµ. ΙΔ,
σ. 10692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για εισήγηση νοµοθετικής διάταξης
για βιώσιµη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών. τόµ. ΙΔ, σ.
10693, 10694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή των συντάξεων χηρείας, ύστερα από τη θεσµοθέτηση ορίου ηλικίας για αυτές, µετά την ψήφιση του τελευταίου πολυνοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό. τόµ. ΙΔ, σ. 10695,
10696.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας

(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10727, 10745, 10762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις στους αγρότες συνταξιούχους από τον νέο ασφαλιστικό νόµο 4387/2016. τόµ. ΙΕ, σ. 11549, 11550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ενδεχόµενο περικοπής του 60% της σύνταξης των αγροτών, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11822, 11823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των διατάξεων που καταργούν το ΕΚΑΣ και επιφέρουν
απώλειες στο εισόδηµα χιλιάδων συνταξιούχων. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 12147, 12148, 12149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση των υποκαταστηµάτων ΙΚΑ για τους ασφαλισµένους
του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΙΖ, σ. 12807, 12808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων. τόµ.
ΙΖ, σ. 12936, 12937, 12938.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. τόµ. ΙΖ, σ. 12948, 12949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή συντάξεων κατά 60% για όσους νέους συνταξιούχους αγρότες ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα µετά τη συνταξιοδότησή τους. τόµ. Κ, σ. 15046, 15047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µειώσεις
των επικουρικών συντάξεων. τόµ. Κ, σ. 15402, 15403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
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στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. τόµ. Κ, σ.
15403, 15404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία από την κατάσχεση των αναδροµικά καταβαλλόµενων
συντάξεων. τόµ. Κ, σ. 15449, 15450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθµιση των εκατό δόσεων για όλους
όσους την απώλεσαν και ανεξαρτήτως λόγου. τόµ. Κ, σ.
15460, 15461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δραστική
περικοπή των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων των
ΑΜΕΑ. τόµ. Κ, σ. 15462, 15463, 15464.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λασιθίου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1290.
Επιστολή του Αναπληρώτριας Γενικής Γραµµατέα της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρίας Αντωνίου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 24 Νοεµβρίου 2015 η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε το καταστατικό της, τον Βουλευτή ως νέο Πρόεδρό της. τόµ. Δ, σ.
2609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3135, 3136, 3137, 3138.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3146.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9955,
9968, 9969, 9972, 9974, 9975.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14497.
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χανίων
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 94, 95, 96, 97.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµε-

τώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας (ΠΓΝΛ). τόµ. Γ, σ.
1364, 1365, 1366.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1366,
τόµ. Δ, σ. 2666, 2667, τόµ. Ε, σ. 2908, τόµ. ΣΤ, σ. 3649,
τόµ. Ζ, σ. 4539, 4955, 4958, τόµ. Η, σ. 5478, 5479, 5482,
5484, 5727, 5732, 5769, τόµ. Θ, σ. 5897, 5898, 5899,
6045, 6049, 6050, 6066, 6067, 6102, τόµ. Ι, σ. 6669, τόµ.
ΙΔ, σ. 10117, τόµ. ΙΕ, σ. 11554, τόµ. ΙΣΤ, σ. 12684, τόµ.
ΙΗ, σ. 13253, 13885, 13888, τόµ. Κ, σ. 15321, τόµ. ΚΑ, σ.
16333, 16345, 16365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1391, 1392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού της Β’ Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου. τόµ. Δ,
σ. 2475, 2476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2666, 2667, 2671.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2908,
τόµ. Θ, σ. 5899, 6101, 6102, τόµ. ΙΓ, σ. 9459, 9460, 9461,
9462, τόµ. ΚΑ, σ. 16333, 16335, 16336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3648, 3649, 3654, 3655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα χειρουργεία του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Ζ, σ. 4536, 4537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ζ, σ. 4538, 4540,
4539.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4945, 4955, 4956, 4957, 4958,
4959, 4960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου. τόµ. Η, σ. 5475, 5476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων «αυτόµατης επιστροφής» (clawback) και
«ποσού επιστροφής» (rebate) στις δαπάνες ιδιωτικών παρόχων του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2014. τόµ. Η, σ. 5477, 5478,
5479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου. τόµ.
Η, σ. 5479, 5480.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. Η, σ. 5481, 5482, 5483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των Νοσοκοµείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. τόµ. Η, σ. 5483, 5484, 5485.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του
ΕΣΥ. τόµ. Η, σ. 5485, 5486, 5487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των εγκαταλελειµµένων νεογνών στην πτέρυγα
του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα». τόµ. Η, σ. 5487, 5488.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του υπολογιστικού τοµογράφου (PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. τόµ. Θ, σ. 5897,
5898, 5899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6041, 6044, 6045, 6049, 6066, 6067,
6068, 6073, 6074, 6100, 6101, 6102, 6103, 6175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. Ι, σ.
6670, 6671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ολοκλήρωσης του διαγωνισµού που ξεκίνησε από το 2007
για την προµήθεια νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ι, σ.
6671, 6672, 6673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Ι, σ. 6943, 6944.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της
Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Γεωργίου Σταθάκη και Παύλου Πολάκη. τόµ. Ι, σ.
7221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης και στα κέντρα διηµέρευσης παιδιών µε αναπηρία. τόµ. ΙΒ, σ. 8428,
8429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολύµηνη αναµονή για ακτινοθεραπείες στα δηµόσια νοσοκοµεία
της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8429, 8430, 8431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου και τα προβλήµατα λειτουργίας σε νευραλγικούς τοµείς. τόµ. ΙΒ, σ. 8432,
8433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης στελέχωσης της Ακτινοδιαγνωστικής Κλινικής του
Νοσοκοµείου Ξάνθης. τόµ. ΙΒ, σ. 8434, 8435, 8436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκοµείου Ρόδου. τόµ. ΙΒ, σ. 8436, 8437.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο της
κατασκευής της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου της Αµαλιάδας. τόµ. ΙΒ, σ. 8438, 8439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στο Νοσοκοµείο και γενικότερα στο δηµόσιο τοµέα υγείας
στη Λέσβο. τόµ. ΙΒ, σ. 8439, 8440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας. τόµ. ΙΒ, σ. 8441, 8442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8842, 8843.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9458, 9459, 9460, 9461, 9462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10116, 10117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «διαφαινόµενη παρέµβαση του Υπουργείου στους διαγωνισµούς επιλογής 100 ιατρών και 400 νοσηλευτών». τόµ. ΙΕ, σ.
11551, 11552, 11553, 11554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του αξονικού τοµογράφου στο Νοσοκοµείο Άρτας. τόµ.
ΙΕ, σ. 11555, 11556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
του ΕΚΑΒ στην ορεινή Αχαΐα. τόµ. ΙΕ, σ. 11557, 11558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόληψης, θεραπείας και στήριξης των καρκινοπαθών Βόλου. τόµ. ΙΕ, σ. 11559, 11560, 11561.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12689, 12690-12692, 12693, 12694, 12695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13522,
13523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία νέων Τοµέων ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.
τόµ. ΙΗ, σ. 13871, 13873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαγγελµατική και εργασιακή αναβάθµιση των «βοηθών νοσηλευτών». τόµ. ΙΗ, σ. 13874, 13875.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό του Νοσοκοµείου Βόλου από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ.
τόµ. ΙΗ, σ. 13875, 13876, 13877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Μαντζαβινάτειο Νοσοκοµείο Ληξουρίου. τόµ. ΙΗ,
σ. 13877, 13878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ασθενείς που χειρουργούνται µε δικά τους έξοδα στο Πανεπιστηµιακό Ειδικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. τόµ.
ΙΗ, σ. 13879, 13880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας «Θριάσιο». τόµ. ΙΗ, σ. 13881,
13882, 13883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας.
τόµ. ΙΗ, σ. 13883, 13884.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τα λειτουργικά προβλήµατα στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» και β) µε την υπολειτουργία του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά. τόµ. ΙΗ, σ. 13886,
13887.
Οµιλία του σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την
κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και β) µε τις ελλείψεις και τα προβλήµατα του στόλου του ΕΚΑΒ. τόµ. ΙΗ, σ.
13888, 13889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση του ΕΚΑΒ στο Νοµό Λάρισας και τη δηµιουργία τοµέων
ΕΚΑΒ σε Κέντρα Υγείας του νοµού Λάρισας. τόµ. ΙΗ, σ.
13890, 13891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προβληµατισµό από την υποστελέχωση και υποχρηµατοδότηση του
Νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. ΙΗ, σ. 13891, 13892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
κενής θέσης αγροτικού ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο
Κυπαρισσίου του Δήµου Μονεµβασίας. τόµ. Κ, σ. 15318,
15319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ.
Κ, σ. 15320, 15322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
και λειτουργία της 3ης πανεπιστηµιακής καρδιολογικής κλινικής από το «Λαϊκό» στο Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός».
τόµ. ΚΑ, σ. 16078, 16079, 16080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προοπτική για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Καρδίτσας.
τόµ. ΚΑ, σ. 16318, 16319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου". τόµ. ΚΑ, σ. 16319, 16320.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από ΑΚΜΕ (αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία) µε τη χρηµατοδότηση του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16326, 16328.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16335,
16336, 16343, 16347, 16357, 16358, 16359, 16360,
16365.
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ευβοίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
20.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών». τόµ. Α, σ. 610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1408, 1409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6110, 6111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6339.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΓ, σ. 9711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11187.
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3811-3813.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των αποφάσεων που απαξιώνουν καινοτόµες υπηρεσίες
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. τόµ. Θ, σ. 6510.
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Έβρου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
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την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6099.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9716.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11933.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13031.
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6365.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9907,
9919, 9920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12235.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή του προς συζήτηση σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του επείγοντος.
τόµ. ΚΑ, σ. 16084.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16084-16086.
Σ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ανακοινώνει την παραίτησή του από
το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Δ, σ. 2294.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 370,
371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1186, 1187.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1187,
τόµ. Ε, σ. 3079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3079.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3079,
3080.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14995, 14996.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Μεσσηνίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ε-
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φαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16177.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 84, 85.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 482.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1156,
1180, τόµ. ΣΤ, σ. 4221, τόµ. Ζ, σ. 4505, τόµ. Η, σ. 5713,
τόµ. Θ, σ. 6294, 6362, τόµ. ΙΓ, σ. 9980, 9984, 9985, τόµ.
ΙΔ, σ. 10575, τόµ. ΙΗ, σ. 13894, 13930, 14267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1180.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2279, 2290, 2291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4221.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4505.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5054.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και

των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6042, 6043, 6074, 6090.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6362.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8770.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9380, 9408, 9409, 9425, 9447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9980, 9987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10132, 10160.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10575, 10576, 10583.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλη-
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νικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10621, 10622, 10630, 10632,
10633.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία ψήφισης των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών:
α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β) «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ, σ.
10633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11104-11106, 11172, 11235, 11236.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13065, 13092, 13098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13894, 13934,
13935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14307, 14309, 14310, 14311, 14312.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 14311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15745.

ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φθιώτιδος (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 10, 16.
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14293.
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης ( Ένωση Κεντρώων). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 841, 923.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση και την εθνική επικοινωνιακή πολιτική. τόµ. Δ, σ. 2192, 2193.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2229.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδροµική κατάργηση ευνοϊκής ρύθµισης για τους νέους ασφαλισµένους του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ). τόµ. Δ, σ. 2617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2814, 2815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση µονάδας εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και τα κριτήρια επιλογής Διοικητών - Υποδιοικητών των
νοσοκοµείων από την επιτροπή αξιολόγησης. τόµ. Ζ, σ.
4540, 4541.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Ελληνικής Κυβέρνησης για το πυρηνικό πρόγραµµα της
Τουρκίας. τόµ. Ζ, σ. 4705, 4706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4951,
τόµ. Θ, σ. 6626, τόµ. ΙΖ, σ. 12878, 12879, τόµ. ΙΗ, σ.
14282, τόµ. ΙΘ, σ. 14449.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5166, 5192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5717-5719.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5718, τόµ. Θ, σ. 6378.

Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6602, 6626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ολοκλήρωσης του διαγωνισµού που ξεκίνησε από το 2007
για την προµήθεια νέων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. τόµ. Ι, σ.
6671, 6672, 6673.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας στους τοµείς Υποδοµής και Περιβάλλοντος/Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη ίδρυση γραφείων τουρκικού οργανισµού στην Ελλάδα. τόµ. ΙΒ, σ. 8451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
για αδυναµία επιβίωσης του µη κερδοσκοπικού οργανισµού "Το Χαµόγελο του παιδιού". τόµ. ΙΓ, σ. 9118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9196.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9490.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
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αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9910.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα και τις προοπτικές της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων ΕΛΒΟ. τόµ. ΙΓ, σ. 10043.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10616.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την πε-

ριφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11134, 11135.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11652.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών κατά τη συζήτηση κύρωσης των διεθνών συµβάσεων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της
Συµφωνίας για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της
Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(SEDM) και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον
τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ
όσον αφορά στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ. ΙΕ, σ. 11652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
δόσεων στα δίδακτρα φοίτησης των φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου για το ακαδηµαϊκό έτος 20162017. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11814, 11815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσχεση εταιρικών λογαριασµών της εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας». τόµ. ΙΖ, σ. 12878, 12879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13131-13133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13366.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
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ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13652, 13680.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14449, 14450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σύστηµα
προστασίας του Σέιχ Σου. τόµ. ΙΘ, σ. 14602, 14603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14691-14693, 15000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15714, 15758.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15987, 16016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16112.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την αναγνώριση των σκοπιανών διαβατηρίων που
φέρουν το όνοµα "Μακεδονία" και β) µε τη θωράκιση διαβατηρίων µε την ένδειξη "Μακεδονία". τόµ. ΚΑ, σ. 16307,
16308.
Οµιλία του σχετικά µε την υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Αρριανών του Νοµού Ροδόπης τόµ.
ΚΑ, σ. 16313, 16314.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου". τόµ. ΚΑ, σ. 16319, 16320.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πέλλης (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10,
16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 448,
449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 894.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1651.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1651.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2165,
τόµ. Ε, σ. 2973, τόµ. Θ, σ. 6061, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11914, τόµ.
ΙΖ, σ. 13280, τόµ. Κ, σ. 15157, τόµ. ΚΑ, σ. 15721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί
µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117)». τόµ. Δ, σ. 2165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2972.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5726.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5726, 5727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5726, 5727.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5727.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα.
τόµ. Ι, σ. 6807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8825-8827.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9965.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11087,
11088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση

Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11871, 11911.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30,
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1
της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11871.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13281.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορι-
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σµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13458, 13459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14298.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά
µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ
του Υπουργείου Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισµού και Αρχαιοτήτων
του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας". τόµ. Κ, σ. 15156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15979-15981, 16013.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέ-

ντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 880.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2892,
2894, τόµ. Η, σ. 5682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2894, 2941, 3002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό για το Νοµό Δράµας. τόµ. Ε, σ. 3255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα γραφειοκρατικά εµπόδια στην παραγωγή του θρυλικού ελληνικού
αυτοκινήτου PONY. τόµ. ΣΤ, σ. 3592, 3593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε -εντός εισαγωγικών- «τον σκανδαλώδη φωτογραφικό διαγωνισµό και
τη σπατάλη 14.145.000 ευρώ για στέγαση λαθροµεταναστών». τόµ. Η, σ. 5682, 5683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση των εργαζοµένων στην καθαριότητα των αµαξοστασίων
της εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) του οµίλου ΟΑΣΑ. τόµ. Η, σ. 5684.
Επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει για το προεδρικό διάταγµα µε το οποίο γίνεται
δεκτή η παραίτηση του Βουλευτή από τη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Θ, σ.
6381.
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Σάµου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 190,
τόµ. ΙΓ, σ. 9236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης αποµάκρυνσης του πλοίου «Μυτιλήνη» από τον λιµένα Καρλοβασίου Σάµου. τόµ. Δ, σ. 2465, 2466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα
λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωµένων
µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Νοµού Σάµου. τόµ. Ε, σ. 3250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή
σε ευνοϊκότερο καθεστώς υπολογισµού ΕΝΦΙΑ των ατοµικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Νοµό Σάµου. τόµ. Ζ, σ. 4320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5178.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Τµήµα Αρχαιολογικών
Πόρων. τόµ. Ι, σ. 6754, 6755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8976, 8987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη συµπερίληψη της Σάµου στην πιλοτική φάση εφαρµογής του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΕ, σ. 11761,
11762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πληρωµές του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρεµµατικής ενίσχυσης αµπελώνων έτους 2015. τόµ. ΙΗ, σ. 13867, 13868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15997.
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Φλωρίνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12,
20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11207.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11939.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12251.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16180.

ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πέλλης
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1276, τόµ. Γ, σ. 1394, 1396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών, για τη µειωµένη παραγωγή σε όλες
σχεδόν τις δενδρώδεις καλλιέργειες Πέλλας και Ηµαθίας.
τόµ. ΙΓ, σ. 9928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11174, 11175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15988.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Τρικάλων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 171.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’
82) και άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 870, 945.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-
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ξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2693.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 2897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3004, 3005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου, ώστε τα ασφαλιστικά
ταµεία να αναζητούν τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές µε δίκαιο τρόπο. τόµ. Ζ, σ. 4382, 4383.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί
η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6112, 6131.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8945, 8946.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9528.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµο-

κρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10742.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12237.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12737.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13226.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση της Κλασσικής Παιδείας στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ,
σ. 15966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15995.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2797-2799.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5917.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-

538
µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10184.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
12988-12990, 13010, 13212, 13213.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών,
υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ, σ.
13501.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14513.
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 100-102, 129, 241.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 336,
τόµ. Γ, σ. 1371, 1383, 1677, τόµ. Δ, σ. 2169, τόµ. Ε, σ.
3257, τόµ. Θ, σ. 5944, 6390, τόµ. ΙΓ, σ. 9400, τόµ. ΙΔ, σ.
10214, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11873, τόµ. ΙΖ, σ. 13355, 13362,
13371, τόµ. ΙΘ, σ. 14469, τόµ. ΚΑ, σ. 16099, 16100,
16118.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 490.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 934, 939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1290-1292, 1295, 1309, 1311, 1318, τόµ. Γ, σ.
1371, 1383, 1384, 1387, 1400, 1414, 1637, 1640, 1642.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1292.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1295,
τόµ. Θ, σ. 6390, τόµ. ΙΓ, σ. 9519, 9520, τόµ. ΙΖ, σ. 13355,
13362, 13363.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας και του
δρόµου Γεµέλια-Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα. τόµ. Δ, σ.
2084, 2085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώρηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση του ενεργειακού κόστους στις βιοµηχανίες και τις βιοτεχνίες της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2085, 2086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί
µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117)». τόµ. Δ, σ. 2169.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απόδοση του ειδικού τέλους παραγωγής αιολικών σταθµών στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές
των ορεινών κοινοτήτων της Αργολίδας. τόµ. Ε, σ. 3256,
3257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνδεση
του Νοµού Σερρών µε το φυσικό αέριο. τόµ. Η, σ. 5593,
5594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των σχεδίων της Δηµόσιας Επιχείρησης Αερίου για την
τροφοδοσία της Πάτρας µε φυσικό αέριο. τόµ. Η, σ. 5595,
5596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των τιµών αποζηµίωσης των φωτοβολταϊκών πάρκων. τόµ.
Θ, σ. 5943, 5944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Δι-
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οικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6387, 6388, 6390, 6401.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµετροποίηση των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από
τους κατ’ επάγγελµα αγρότες και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών. τόµ. Θ, σ. 6573, 6574.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση έγκρισης αιτηµάτων για την ίδρυση Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. τόµ. Ι, σ. 6775.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Σταθάκη και
Π. Πολάκη. τόµ. Ι, σ. 7227.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή αναβάθµιση του Δηµοτικού Κολυµβητηρίου Ναυπλίου.
τόµ. ΙΒ, σ. 9020.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπόδοση εξορυχθέντων εδαφών από την "ΔΕΗ Α.Ε.". τόµ.
ΙΒ, σ. 9021, 9022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µονάδες
παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα στον Δήµο Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ, σ. 9024, 9025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "ενεργειακό µέλλον" του Νοµού Φλώρινας. τόµ. ΙΒ, σ. 9025, 9027.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9375.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9492, 9493, 9494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αθρόα
εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΓ, σ. 10045, 10046,
10047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εµπρόθεσµη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ιδιότητας κατ’ επάγγελµα αγρότη για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. τόµ. ΙΓ, σ.
10047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10116, 10120, 10148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10214, 10215.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υ-

πουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10728.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
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2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11881.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
του τέλους από αιολικά πάρκα σε ορεινά χωριά της Αργολίδας και όλης της Ελλάδας. τόµ. ΙΖ, σ. 12703, 12704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13347, 1334913351, 13355, 13362, 13363, 3365, 13371, 13377,
13380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προαναγγελία τραγικών εξελίξεων στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. τόµ. ΙΗ, σ. 13853, 13854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14430, 14446, 14450-14452, 14461, 14469, 14472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16097, 16098, 16099,
16100, 16118.
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρη-

σης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2879, 2880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δηµοσίευµα περί διαχειριστικού σκανδάλου στον φορέα «Ελληνικό
Φεστιβάλ Α.Ε.». τόµ. Ε, σ. 3500, 3501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4053, 4054, 4056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση µίσθωσης ακινήτου του Δήµου Σαρωνικού στην εταιρεία
"VODAFONE ΑΕ". τόµ. Ζ, σ. 4531.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5267,
5302, 5766, τόµ. Θ, σ. 6282, τόµ. Ι, σ. 7152, τόµ. ΙΔ, σ.
10064, τόµ. ΙΖ, σ. 12739.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον κατάλογο των οµιλητών και την ώρα λήξης της συνεδρίασης,
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5839.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6097, 6098.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6131, 6152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6297, 6319.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7128, 7162.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7597.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8511.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9161, 9175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9239.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες για χρήση των υπηρεσιών του Δήµου Σαρωνικού, για
τις προεκλογικές ανάγκες υποψηφίου Προέδρου της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΓ, σ. 9706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δη-

µοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10115, 10127, 10141.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού
και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10486.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12731, 12732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13049.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13440, 13441, 13442, 13488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ηθοποιών.
τόµ. ΙΗ, σ. 13861, 13862, 13863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14944.
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πιερίας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεο-
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πτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 946, 947.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1297.
Παρέµβασή της στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους
οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2115.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2825.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2016. τόµ. Ε, σ. 3149.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π.
Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε, σ. 3285.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5174.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8967.
Αναφορά της στην 5η Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9466.
Αναφορά της στον εορτασµό της Εργατικής Πρωτοµαγιάς. τόµ. ΙΓ, σ. 9466.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9466, 9506.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10649.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13024.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Τρικάλων (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 362,
τόµ. Β, σ. 869, 872, 1295, 1297, τόµ. Γ, σ. 1393, τόµ. Δ, σ.
2323, 2342, τόµ. Ε, σ. 2977, τόµ. ΣΤ, σ. 3655, 3662, τόµ.
Η, σ. 5764, τόµ. ΙΘ, σ. 14471.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 365.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 872, 880, 884, 885.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1278, 1279, 1292, 1296, 1297, τόµ. Γ, σ. 1394,
1395, 1396, 1397, 1660, 1684, 1687.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1278, 1288, 1292, τόµ. Γ, σ.
1396.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2341, 2342, 2343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3625, 3657, 3658, 3662.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδη-
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γίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5266.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5756.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8478.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10251.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13336, 13349,
13378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέρ-

γειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14437-14439, 14452, 14471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 16000, 16001.
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3060.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10067, 10068, 10069,
10070, 10086, 10097, 10179, 10240.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13033.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13439.
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 10, 16.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Α, σ. 34.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 152.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 246, 247.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 248,
459, τόµ. Β, σ. 851, 860, 874, τόµ. Δ, σ. 2207, τόµ. Ζ, σ.
4310, 4313, τόµ. Η, σ. 5588, 5713, 5714, 5784, 5785,
τόµ. ΙΑ, σ. 7886, 7900, 7915, τόµ. ΙΓ, σ. 9907, 9953,
9974, τόµ. ΙΕ, σ. 11249, 11250, 11251, τόµ. ΙΖ, σ. 13278,
τόµ. ΙΗ, σ. 13906, 13929, 13937, 14303, 14315, τόµ. ΚΑ,
σ. 16119, 16120, 16146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 833, 839, 850, 860, 874-876,
877, 878, 884, 892, 898, 939, 942, 945, 984, 985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία «Volkswagen». τόµ. Δ, σ. 2189,
2190, 2191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις των έργων για το τραµ στον Πειραιά. τόµ. Δ, σ.
2191, 2192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή Σταθµού Μετωπικών Διοδίων επί του αυτοκινητόδροµου Σχηµαταρίου-Χαλκίδας. τόµ. Δ, σ. 2206, 2007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου του αυτοκινητόδροµου «Πάτρα-Πύργος» στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Δ, σ. 2641, 2642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2739, 2741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3671, 3673, 3674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της ανάθεσης των οδικών έργων «Ηράκλειο-Μεσαρά»
και «Πάνορµο-Εξάντη» στην Κρήτη. τόµ. Ζ, σ. 4310, 4312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. τόµ. Ζ, σ. 4343,
4344, 4345, 4346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση µίσθωσης ακινήτου του Δήµου Σαρωνικού στην εταιρεία
"VODAFONE ΑΕ". τόµ. Ζ, σ. 4531.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4549.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Εµµανουηλίδη και Η. Παναγιώταρου. τόµ. Ζ, σ. 4724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργη-

ση των άγονων αεροπορικών γραµµών. τόµ. Η, σ. 5587,
5588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5777, 5784, 5785.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου «οδικός άξονας Ηράκλειο-Μεσαρά» και την καθυστέρηση ολοκλήρωσής του. τόµ. Θ, σ.
6530, 6531, 6532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού έργου «Ηράκλειο-Μεσσαρά». τόµ. Ι, σ.
6937, 6938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του Ελληνικού Σχολείου του Μονάχου. τόµ. Ι, σ.
6939, 6940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7741, 7744, 7751, 7752.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
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άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7882, 7883, 7885, 7886,
7889, 7894, 7895, 7904, 7905, 7906, 7912, 7915, 7916,
7917.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9905,
9906, 9907, 9911, 9912, 9919.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι Κρήτης. τόµ. ΙΓ, σ.
9951, 9952.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην προώθηση των δράσεων και
την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στερώντας 1,5% από το
ΑΕΠ. τόµ. ΙΓ, σ. 9952, 9953, 9954.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην προκήρυξη και υλοποίηση του διαγωνισµού
για τις άγονες αεροπορικές γραµµές. τόµ. ΙΓ, σ. 9960,
9961, 9967, 9968, 9969, 9970, 9972, 9973, 9974, 9975.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα χρέη του
ΟΑΣΑ. τόµ. ΙΕ, σ. 11249, 11250, 11251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
των ζητηµάτων λειτουργίας του Αερολιµένα Ηρακλείου "ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ". τόµ. ΙΕ, σ. 11252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του κόστους διέλευσης από την Γέφυρα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». τόµ. ΙΕ, σ. 11253, 11254.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων στο Δήµο Ιεράπετρας από την καταστροφική πυρκαγιά και την κήρυξη
της περιοχής ως πυρόπληκτης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα καθυστέρηση στην κατασκευή του νέου αεροδροµίου στο Καστέλι Κρήτης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11816, 11817, 11818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό της Κρήτης από το νέο χάρτη οδικών υποδοµών της
Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11819, 11820, 11821.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατα-

σκευή του οδικού άξονα Φλώρινας - Πτολεµαΐδας. τόµ. ΙΖ,
σ. 12949, 12950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13268,
13276, 13278, 13287, 13291, 13292, 13293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13906, 13922,
13927-13929, 13930, 13931, 13937, 13938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14298, 14302, 14303, 14308, 14309,
14315.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 14309,
τόµ. ΚΑ, σ. 16119, 16120, 16121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη
των εργασιών κατασκευής του δρόµου Πάτρας-Πύργου.
τόµ. ΙΘ, σ. 14641, 14642, 14643, 14644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύµβαση
του Ελληνικού Δηµοσίου µε τη DIGEA. τόµ. ΙΘ, σ. 14644,
14645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16119, 16120, 16121,
16146, 16148.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χανίων
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 248, 249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης. τόµ. Β, σ. 1111, 1112,
1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1155, 1166, 1167.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1232,
τόµ. Δ, σ. 2322, 2358, τόµ. Ε, σ. 3109, τόµ. Ζ, σ. 4495,
τόµ. Η, σ. 5064, 5067, 5070, 5698, τόµ. Θ, σ. 6497, τόµ. Ι,
σ. 6710, 7222, τόµ. ΙΔ, σ. 10252, 10484, 10586, 10589,
τόµ. ΙΕ, σ. 11123, 11143, 11158, 11188, 11210, 11211,
11220, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11882, 11892, 11906, τόµ. ΙΖ, σ.
12959, τόµ. ΙΗ, σ. 13894, 14305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
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και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προοπτική ανάπτυξης της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2158, 2159, 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2287, 2323, 2335, 2353,
2354, 2357, 2358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2740, 2919, 2920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3108, 3109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό ως προς την εξυγίανση των επενδύσεων που προβλέπονται στους αναπτυξιακούς νόµους και την παράταση της
προθεσµίας υλοποίησης των επενδύσεων που εκκρεµούν.
τόµ. Ε, σ. 3257, 3258.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
δυσµενών οικονοµικών περιουσιακών συνεπειών σε βάρος
οφειλετών στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας σε περίπτωση της µερικής κάλυψης από το ελληνικό Δηµόσιο του
ποσού της µηνιαίας καταβολής του. τόµ. Ε, σ. 3259, 3260.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 3624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3630, 3634, 3662, 3669,
3674, 3696, 3702, 3703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα "Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα του Τουρισµού στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 20072013". τόµ. ΣΤ, σ. 4127, 4128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4246, 4247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές χρεώσεις στις ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές και στη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. τόµ. Ζ, σ. 4492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εξόφληση παράδοσης της παραγωγής προς
τους τευτλοπαραγωγούς της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 4493, 4494.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4501-4503,
4508, 4512, 4513, 4515, 4517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της α-

πόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5064, 5067, 5070.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5254, 5270,
5271, 5274, 5318.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελ-
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µατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5270, 5271,
5274.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις καθυστερήσεις πληρωµών µεταξύ των παραγωγών νωπών τροφίµων και ευπαθών προϊόντων και µεσαίων
επιχειρήσεων ή αλυσίδων καταστηµάτων λιανικής πώλησης. τόµ. Η, σ. 5696, 5697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5698, 5723, τόµ. Θ,
σ. 5854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων µε το νόµισµα του ελβετικού
φράγκου. τόµ. Θ, σ. 5896.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαραγράφου ΣΤ4) της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/07.04.2014 µε τίτλο « Άρση
εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου -ρυθµίσεις
διάθεσης βιβλίων» και επαναφορά σε ισχύ των καταργηθέντων παραγράφων 3 α έως 3 δ του άρθρου 1 του νόµου
2557/1997. τόµ. Θ, σ. 5901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υψηλές
χρεώσεις των Τραπεζών σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση
χρεωστικών-πιστωτικών καρτών. τόµ. Θ, σ. 5902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υψηλές
τιµές των καυσίµων στη χώρα µας τη στιγµή που η τιµή του
πετρελαίου διεθνώς είναι σε χαµηλά επίπεδα. τόµ. Θ, σ.
5903, 5904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πακέτο Γιούνκερ. τόµ. Θ, σ. 6494, 6495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «φυγή»
των επενδύσεων. τόµ. Θ, σ. 6496, 6497, 6498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6707, 6708, 6712,
6713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κόστος
χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής. τόµ. Ι, σ.
6779, 6780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξόφληση των τευτλοπαραγωγών και τη λήψη µέτρων επιβίωσης
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Ι, σ. 6782, 6783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά και αποκατάσταση της επιδότησης µισθολογικού κόστους, βάσει Ευρωπαϊκών Κανονισµών. τόµ. Ι, σ. 7424,
7425.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την κυβερνητική αδράνεια για την αξιοποίηση του
«πακέτου Γιούνκερ». τόµ. Ι, σ. 7427, 7428.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8920.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9508.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας και άλλες διατάξεις» και β) «Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’
αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών µεταρρυθµίσεων -"Λίστα Σταθάκη". τόµ. ΙΓ, σ. 9943, 9944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που βρίσκονται «σε
κίνδυνο». τόµ. ΙΓ, σ. 9945, 9946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. τόµ. ΙΓ, σ. 9947, 9948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10116, 10149, 10201,
10227, 10236, 10252, 10277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Α-
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θλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10483, 10484, 10487, 10488, 10489.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10561, 10564, 10566, 10572, 10573-10575, 10586,
10587, 10588.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10650.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή
και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. ΙΕ, σ. 11103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11108, 11112, 11120-11123, 11136, 11142, 11143,
11153, 11154, 11157, 11158, 11188, 11199, 11219,
11233-11235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11884, 11888,
11892, 11898, 11900, 11906, 11917, 11918.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12763.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12847-12849, 12850,
12851, 12854.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12957, 12959,
12960, 12971, 12972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13905, 13922,
13923, 13925-13927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14278, 14283, 14285, 14297, 14305,
14307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την λήψη µέτρων για την αντιστάθµιση της πορείας «κατάρρευσης» της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. Κ, σ. 15181, 15182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του πακέτου "Γιούνκερ" στην Ελλάδα. τόµ. ΚΑ, σ.
16368, 16369.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φθιώτιδος (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 187,
τόµ. Ε, σ. 2792, 3049, τόµ. ΙΔ, σ. 10231, 10232, τόµ. ΙΕ, σ.
11101.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 187, 188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1137, 1138, 1139, 1155, 1156, 1166, 1184, 1192,
1193, 1194.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2090, 2091.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµου: α. "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013" και β. "Κύρωση του Ισολογισµού
του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2093.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2094-2096, 2100, 2111,
2120, 2121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
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ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2530,
2531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2756-2759, 2791, 2792, 2793, 2987,
2988, 3049, 3052, 3053, 3066, 3080, 3085, 3093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6046.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6249, 6250, 6256, 6257,
6265, 6266, 6269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10068, 10069, 10070,
10116, 10235, 10236, 10262, 10288, 10291.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11085,
11086, 11087, 11093, 11099, 11100, 11101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12727, 12732, 12733.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13420-13422, 13473.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ.
Κ, σ. 15320, 15321, 15322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16114.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16233, 16234.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 16233,
16234.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις των έργων για το τραµ στον Πειραιά. τόµ. Δ, σ.
2191, 2192.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στέγαση
του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά. τόµ. Δ, σ. 2633,
2634.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4255, 4256.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5727,
τόµ. ΙΕ, σ. 11648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6382.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13203, 13204.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1413, 1414.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1414,
τόµ. Ε, σ. 2987, 3013, τόµ. Η, σ. 5702, τόµ. ΙΓ, σ. 9498,
9499, τόµ. Κ, σ. 15066, 15067.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3012, 3013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5213, 5214, 5216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των άγονων αεροπορικών γραµµών. τόµ. Η, σ. 5587,
5588.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5701, τόµ. Θ, σ. 5842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5701, 5702, 5720.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5701, 5720, τόµ. Θ, σ. 5842.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5754,
τόµ. Θ, σ. 5842.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9498, 9499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10196, 10223, 10293.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για
τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ. 11078,
11079, 11095, 11098, 11099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15049-15051, 15067, 15068.
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ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Σερρών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 20.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1642.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2737.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3026.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5209, 5210.
Αναφορά της στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η έκθεση
AGROTICA. τόµ. Η, σ. 5210.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6035.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13655, 13668.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµί-

σεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13668.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14978, 14994.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16173.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 21.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 137.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
464.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων στη Βιοµηχανία «ΒΙΣ Α.Ε.» στην Α’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. Β, σ. 1127, 1128.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1127,
τόµ. Δ, σ. 2336, τόµ. ΙΑ, σ. 7695, τόµ. ΙΕ, σ. 11559, 11560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
της Βιοµηχανίας της εταιρείας «Coca-Cola Τρία Έψιλον»
στον Βόλο. τόµ. Δ, σ. 2469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην εταιρία «ContiTech ΙΜΑΣ
Α.Ε.» στην Α’ βιοµηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου. τόµ. Η,
σ. 5637, 5638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και την αποκατάσταση επαρχιακού δρόµου στη
Σκόπελο. τόµ. ΙΑ, σ. 7695, 7696, 7697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στην εταιρεία "Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις, Μεταλλικές Κατασκευές, Επικαλύψεις Α.Β.Ε.Ε. (ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε.) που λειτουργεί στη Β’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. τόµ. ΙΓ, σ. 9206, 9207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόληψης, θεραπείας και στήριξης των καρκινοπαθών Βόλου. τόµ. ΙΕ, σ. 11559, 11560, 11561.
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3013, 3016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για

552
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6014, 6093, 6094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6363.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9277.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα
ζητήµατα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσµατικότητας των φορολογικών ελέγχων και µηχανισµών για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής. τόµ. ΙΕ, σ.
11101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13056, 13061.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13061.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14693.
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ξάνθης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9426.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11188.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Άρτης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στό-

χων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 495,
496.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1677, 1678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από την
πρόσκληση του Υπουργείου για συµµετοχή στο σεµινάριο
µε τίτλο: «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση
και εφαρµογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη». τόµ. Δ, σ. 2081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των δηµόσιων ΙΕΚ. τόµ. Δ, σ.
2625, 2626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του Ειδικού Φόρου Καυσίµων (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης το 2016. τόµ. Ζ, σ. 4534, 4535.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5214,
τόµ. ΙΓ, σ. 9276, τόµ. ΙΘ, σ. 14973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. Θ, σ. 5996,
5997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6097.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6388, 6389.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
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ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6822, 6823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξίσωση
ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και αµόλυβδης βενζίνης. τόµ. ΙΒ, σ. 8528, 8529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9221, 9275, 9276.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της ελάχιστης δυνατής συνδεδεµένης ενίσχυσης στους
παραγωγούς εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΕ, σ. 11258, 11259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14972, 14973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι προµηθευτές της εταιρείας «Μαρινόπουλος». τόµ. Κ, σ. 15457, 15458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση της προθεσµίας λήψης διδακτορικού διπλώµατος για
τους καθηγητές εφαρµογών. τόµ. ΚΑ, σ. 16314.
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 21.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 420,
421.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2356,
2454, τόµ. Ε, σ. 2969, τόµ. Ζ, σ. 4525, τόµ. Η, σ. 5568,
5576, τόµ. Θ, σ. 6335, τόµ. ΙΓ, σ. 9116, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11914,
τόµ. ΙΗ, σ. 13671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. Δ, σ. 2452, 2453, 2454.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση όλων των σχετικών αποφάσεων που αφορούν την εντολή επιστροφής του επιδόµατος τοκετού και τη χορήγησή του
σε όλες τις γυναίκες. τόµ. Δ, σ. 2483, 2484, 2485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2968, 2969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των σαράντα δύο εργαζοµένων του εργοστασίου
ανακύκλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης από την εταιρεία

WASTE SOLUTIONS. τόµ. Ε, σ. 3519, 3520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4208, 4209, 4225.
Οµιλία του σχετικά µε το κλείσιµο του Κέντρου Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης Ρεθύµνου λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού τόµ. Ζ, σ. 4322, 4323.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4508.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή της τροπολογίας 144/4, 18-1-2016, σχετικά µε τον
επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης στο προς συζήτηση σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής
ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4521, 4525.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4521, 4525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους απλήρωτους παραγωγούς οινοστάφυλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ζ, σ. 4715, 4716, 4717.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5040.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της α-
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πόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5065, 5073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. τόµ. Η, σ. 5576, 5577.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5606, 5623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6337-6339.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6829, 6830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον Δήµο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ.
ΙΑ, σ. 7726, 7727, 7728, 7730.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µουσεία της Χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8442, 8443, 8444.
Αναφορά του στην αναβολή συζήτησης των επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
ΙΒ, σ. 8528.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τα εργοστάσια βιοµάζας στον Δήµο
Γόρτυνας του Δήµου Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ, σ. 8528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µονάδες
παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα στον Δήµο Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΒ, σ. 9023, 9024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". τόµ. ΙΒ, σ. 9078,
9079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της λειψυδρίας στο Νοµό Χανίων.
τόµ. ΙΓ, σ. 9115, 9116.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9670, 9671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών και
υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε 21-4-2016
στις περιοχές Ανατολή και Μύρτο του Δήµου Ιεράπετρας
Ε.Π. Λασιθίου Κρήτης. τόµ. ΙΓ, σ. 9930, 9931.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10171, 10172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. τόµ. ΙΕ,
σ. 11071, 11072, 11073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς. τόµ.
ΙΕ, σ. 11763, 11764, 11765, 11766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11873-11876,
11913, 11914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις διαφαινόµενες ζηµιές στην παραγωγή ελαιολάδου σε περιοχές της Κρήτης, λόγω προβληµατικής καρπόδεσης της ελιάς. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12142, 12143.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12677.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13627-13629, 13671, 13676.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κα-
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τά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµής των συµβασιούχων στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΗ, σ. 13850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί. τόµ. ΙΘ, σ. 14651,
14653, 14654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων για τους συµβασιούχους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Κ, σ. 15282,
15283, 15284.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Κ, σ. 15441,
15442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την απορρόφηση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς. τόµ. ΚΑ, σ. 16310, 16311, 16312.
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κυκλάδων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2929.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4519,
τόµ. ΙΑ, σ. 7859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4520.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό
144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ,
σ. 4520.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή της τροπολογίας 144/4, 18-1-2016, σχετικά µε τον
επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης στο προς συζήτηση σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής
ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4520.
Αναφορά του στους πεσόντες των Ιµίων. τόµ. Η, σ. 5205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6368.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α)"Για τον Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου", β)
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ) "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ)"Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7851, 7852, 7859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10176.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11825, 11826,
11855.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12237.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51Α’/10.4.1997)",
β) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την
τροποποίηση διατάξεων από 15-11-1982 (ΦΕΚ
137Α/1982) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής" και γ)
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επί της έγκρισης του "Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α’ του ν.3213/2003-Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. ΙΗ, σ. 14255.
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κυκλάδων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 123.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 123, 124.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 354,
τόµ. Ζ, σ. 4965, 4986, τόµ. Θ, σ. 6024, 6315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 408,
409, 493.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6092.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9380, 9389, 9390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10227.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της

Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13006.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού
της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13452.
Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 77, 78.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 322,
612, τόµ. Β, σ. 819, τόµ. Δ, σ. 2337, 2358, τόµ. Ε, σ. 3053,
τόµ. Θ, σ. 6033, τόµ. ΙΑ, σ. 7852, τόµ. ΙΕ, σ. 11637, τόµ.
ΙΖ, σ. 13197, 13234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 414,
471, 488.
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Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση της Σύµβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού
δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι
ετών». τόµ. Α, σ. 612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 911, 926, 927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1406.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1407.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2090, 2091.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µε-

ταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2989.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016". τόµ. Ε, σ. 3049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε θεωρήσεις
εισόδου για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday
Visa)». τόµ. Ε, σ. 3265, 3266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5175, 5176, 5179,
5180.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5780, τόµ. Θ, σ. 5846, 6336.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του Πολεµικού Ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Θ, σ. 5840.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5840, 5841, 5846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6058, 6064, 6065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6335, 6336.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8846, 8847.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9446, 9447.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9469.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10250.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11619, 11622,
11627, 11628, 11629, 11638, 11641, 11643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν

και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13047, 13097, 13098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13161.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13923, 13935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15734, 15736, 15740.
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λέσβου
(Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος). τόµ. Α, σ. 12, 21.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του υβριδικού ενεργειακού έργου Ικαρίας και του
δρόµου Γεµέλια-Προεσπέρα-Κάτω Προεσπέρα. τόµ. Δ, σ.
2083, 2084, 2085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύµβαση - Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος, που έχει κυρωθεί
µε το ν. 3017/2002 (Α’ 117)». τόµ. Δ, σ. 2166, 2169.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2167,
2615, τόµ. ΣΤ, σ. 4054, τόµ. Ι, σ. 6706, τόµ. ΙΘ, σ. 14591.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών
τους, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθωσης αυτής» και γ) «Κύρωση της Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και των κρατών-µελών τους, αφενός, και
της Γεωργίας, αφετέρου, µετά του συνηµµένου σ’ αυτήν
Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». τόµ. Δ, σ. 2235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης
των ζηµιών στη Λευκάδα. τόµ. Δ, σ. 2613, 2614, 2615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3524, 3525.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3817, 3818, 4056, 4065, 4066.
Αναφορά του στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
4065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα χειρουργεία του Γενικού Νοσοκοµείου Σάµου. τόµ. Ζ, σ. 4536, 4537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συνθήκης Εµπορίας Όπλων». τόµ. Η, σ. 5490.
Αναφορά του στην πανελλαδική απεργία ενάντια στην
Κυβερνητική πρόταση για το Ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5532.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα. τόµ. Η, σ. 5607, 5624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη των
απαραίτητων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας και
την άµεση στελέχωση µε µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό όλων των µονάδων υγείας στα νησιά των Φούρνων. τόµ. Θ, σ. 5978, 5979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήµων του Χασεµιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6706, 6709.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας". τόµ. ΙΑ, σ.
7740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στο Νοσοκοµείο και γενικότερα στο δηµόσιο τοµέα υγείας
στη Λέσβο. τόµ. ΙΒ, σ. 8439, 8440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9147-9149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους διπλά εγκλωβισµένους πρόσφυγες και µετανάστες στα hotspots των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΕ, σ.
11766, 11767, 11768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποζηµίωσης αγροτών και αποκατάστασης καλλιεργειών και υποδοµών από την πυρκαγιά που προκλήθηκε
στις 19-06-2016 στη Ρόδο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 12660, 12661.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας των νησιών των Φούρνων Ικαρίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12827, 12828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης για συρρίκνωση των Επαγγελµατικών

Σχολών (ΕΠΑΣ) Μυτιλήνης. τόµ. ΙΘ, σ. 14590, 14591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14673-14675, 14708, 15001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης πρόσληψης µόνιµων γιατρών πλήρους απασχόλησης στα Περιφερειακά Ιατρεία Ικαρίας. τόµ. ΚΑ, σ. 16051,
16052.
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καστοριάς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 10, 16.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 500,
501.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2921.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7887.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8974.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9718.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10250.
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Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11937.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12247.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13207.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14267.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 182.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
408, 410, 411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 825.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μη-

τρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 825.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1010.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ, σ. 1370.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3073.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4523,
4524, 4529, τόµ. Η, σ. 5578, 5702, 5706, 5707, τόµ. Ι, σ.
7163, τόµ. ΙΖ, σ. 12966, 12971, 13228, 13229, 13488,
13489, τόµ. ΙΗ, σ. 13643, 13649, 13651, 13663, 13668,
13670, 13672, 13673, 13679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 4529.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 112
αυτού και την εισαγωγή της τροπολογίας µε αριθµό 144/4
18.1.2016, (για τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων
της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προβολή
από το Εθνικό Θέατρο µε κρατικά χρήµατα των ιδεών ενός
τροµοκράτη. τόµ. Η, σ. 5578, 5579, 5580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιω-
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τικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5704, 5706, 5707.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση: α) της
από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών» (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των
Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α’ 184)». τόµ.
Η, σ. 5704, 5706, 5707.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5707.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5756.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5762, 5767.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6947.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8480.
Παρέµβασή του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41 και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο
Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ε-

πείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10107.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10262, 10290.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10603.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11621, 11627,
11631.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12955, 12960,
12966, 12967, 12971, 12971, 12972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13206, 13210.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13434, 13436, 13437, 13490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13621, 13643, 13649, 13651, 13657, 13664,
13666, 13667, 13668, 13670, 13671, 13672, 13673,
13674, 13677.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
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σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση
πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13664, 13665, 13666, 13670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές στην παραγωγή του πορτοκαλιού στον Νοµό Ηλείας από το έντοµο του διαλευρώδους. τόµ. ΙΘ, σ. 14650.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πέλλης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
10, 16.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. τόµ. Α, σ. 36.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 220, 221, 222.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2934, 2935.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2935,
τόµ. ΙΗ, σ. 14299, 14300, 14302, 14316.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ανώνυµη
Εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ). τόµ. Ι, σ.
6679, 6680.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11915-11917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13356.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14299, 14300-14302, 14314, 14315,
14316.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 14315.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). τόµ. ΙΘ, σ.
14592, 14593.
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πιερίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6579.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6594.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13634.
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ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (Δηµοκρατική Συµπαράταξη). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 337.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 944, 945.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων
ενισχύσεων του 2015. τόµ. Γ, σ. 1368, 1369, 1370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2650, 2651, τόµ. Ε, σ. 2703, 2704,
2729, 2730, 2749.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2733,
2749, τόµ. Ι, σ. 6945, 7113, τόµ. ΙΖ, σ. 13137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2929.
Αναφορά του τις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα επει-

σόδια που έλαβαν χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυµα στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται έκθεση AGROTICA. τόµ. Η, σ.
5284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5284, 5285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους όρους
επιλεξιµότητας των δικαιούχων της συνδεδεµένης ενίσχυσης ρυζιού. τόµ. Η, σ. 5468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύνδεση
του Νοµού Σερρών µε το φυσικό αέριο. τόµ. Η, σ. 5593,
5594.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 5905.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε άδικα φοροεισπρακτικά µέτρα για τους αγρότες που προωθεί η Κυβέρνηση αντί για Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. τόµ. Θ, σ. 5912, 5921, 5923, 5934,
5935, 5936, 5937, 5938, 5939.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5912, 5934.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 5935,
τόµ. ΚΑ, σ. 16018, 16151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6061.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ.
Ι, σ. 6945.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις ανακτήσεις αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. Ι, σ. 7113.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7604.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ανακτήσεις αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. ΙΑ, σ. 7717, 7718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. ΙΑ, σ. 7719, 7720, 7721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8827-8829, 8980, 8981, 8982, 8987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9443, 9444.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10175, 10176.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση: «Από αναβολή σε αναβολή το αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα». τόµ. ΙΔ, σ.
10566, 10567.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις στους αγρότες συνταξιούχους από τον νέο ασφαλιστικό νόµο 4387/2016. τόµ. ΙΕ, σ. 11549, 11550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Νοµό Σερρών από την οζώδη δερµατίτιδα. τόµ. ΙΖ, σ. 12821, 12822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13136, 13137.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15981-15983, 16014, 16018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16151.
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 934, 955.
Αναφορά της στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1288.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1297,
τόµ. Γ, σ. 1667, 1675, τόµ. Ε, σ. 3082, 3083, 3125, τόµ. Η,
σ. 5699, 5731, τόµ. Θ, σ. 5843, 5848, 5850, 5862, 5863,
5864, 5898, 6102
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2331.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2872.
Παρέµβασή της στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5054.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5290.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εσφαλµένη µοριοδότηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας. τόµ. Η, σ. 5686, 5687.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5699-5701, 5731.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5841.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία
του υπολογιστικού τοµογράφου (PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. τόµ. Θ, σ. 5897,
5898.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6004-6006, 6021, 6025, 6069, 6075,
6085, 6086, 6129.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9178, 9302.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9418.
Παρέµβασή της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το
Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της
Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του

Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10753.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12237.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστολή του αρµόδιου Επιτρόπου για θέµατα που αφορούν
τον πρόσφατο νόµο για την αδειοδότηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. τόµ. ΙΖ, σ. 12804.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαγραφές σπουδαστών δηµόσιων ΙΕΚ από τα µητρώα του ΟΑΕΔ.
τόµ. ΙΖ, σ. 12805.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13086.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Ο-
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δηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15188, 15192, 15202, 15204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 16003.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16155.
Παρέµβασή της στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16229.
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στον Δήµο Αχαρνών. τόµ. Β,
σ. 1104, 1105.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του επικεφαλής στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Δ, σ. 2616, 2617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση των Αστυνοµικών Τµηµάτων στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΣΤ, σ. 4131, 4132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίθεση
σε συνταξιούχους διαδηλωτές µε χηµικά και ξυλοδαρµούς
στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ζ, σ. 4490, 4491.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4490,
τόµ. ΙΒ, σ. 8797, τόµ. ΙΓ, σ. 9995, τόµ. ΙΔ, σ. 10593, τόµ.
ΙΕ, σ. 11366, τόµ. ΚΑ, σ. 16063, 16074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και

των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5257, 5303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας στο Ζεφύρι Αττικής. τόµ. Η, σ.
5678, 5679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόληψη
και αποτροπή των επιθέσεων στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ από οµάδες των «γνωστών-αγνώστων» κουκουλοφόρων. τόµ. Η, σ. 5680, 5681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του υφισταµένου νοµοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τον
χρόνο κρίσεων των στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
τόµ. Θ, σ. 5989, 5990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της δηµιουργίας του hotspot στην Κω και την άµεση αποχώρηση των ΜΑΤ από το νησί. τόµ. Θ, σ. 5991, 5992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διερεύνηση περιστατικών αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίας. τόµ. Θ,
σ. 5995, 5996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µίσθωση
ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. τόµ. Ι, σ. 6924, 6925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έξαρση
του προβλήµατος της διακίνησης-εµπορίας-χρήσης των
ναρκωτικών στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. Ι, σ. 6941, 6942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
του Παραρτήµατος Βιλίων Πυροσβεστικής Ακαδηµίας εκτός Αττικής. τόµ. Ι, σ. 7437, 7438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονιµοποίηση πυροσβεστών πενταετίας στα πλαίσια της οµογενοποίησης, την παροχή των δικαιούµενων επιδοµάτων και τη
χορήγηση αδειών µητρότητας. τόµ. Ι, σ. 7438, 7439.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8770, 8796, 8797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Κοινού Κέντρου Επαφής µε σκοπό την Αστυνοµική και Τελωνειακή Συνεργασία". τόµ. ΙΒ, σ. 9079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «υπονόµευση και τις προβοκάτσιες σε ειρηνικές πολιτικές εκδηλώσεις και σε συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας Ελλήνων πολιτών». τόµ. ΙΓ, σ. 9130, 9131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αρρυθµίες στη λειτουργία της ΕΥΠ και την επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων των υπαλλήλων της. τόµ. ΙΓ, σ. 9132,
9133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουρ-
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γία Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών στη Σχολή Αστυνοµίας Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ, σ. 9133, 9134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "ανεξέλεγκτη δράση των Αλληλέγγυων". τόµ. ΙΓ, σ. 9135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των άµεσων σοβαρών κτηριακών ζητηµάτων της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Ρεθύµνου και την ανέγερση νέου
Αστυνοµικού Μεγάρου. τόµ. ΙΓ, σ. 9214, 9215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε
τη συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9979, 9989, 9992, 9995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον προγραµµατισµό του Υπουργείου για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. ΙΔ, σ. 10591, 10592, 10593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους βανδαλισµούς σε αγάλµατα στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΕ, σ.
11366, 11367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης µε προσωπικό της Α’ Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Δωδεκανήσου. τόµ. ΙΕ, σ. 11798, 11799.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων, λόγω της
απουσίας των αρµόδιων Υπουργών και τις επικείµενες τροποποιήσεις του Κανονισµού της Βουλής για την εύρυθµη
λειτουργία του Κοινοβουλευτικού Έργου. τόµ. ΙΕ, σ.
11798.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε ζητήµατα ασφαλείας στο συγκρότηµα Δικαστηρίων της Πρώην Σχολής
Ευελπίδων. τόµ. ΙΖ, σ. 12816, 12817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από γνωστή παρακρατική ιστοσελίδα
αντιεξουσιαστών. τόµ. ΙΖ, σ. 12817, 12818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ανολοκλήρωτο έλεγχο για πλαστά πτυχία σε προσλήψεις του Πυροσβεστικού Σώµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απορρόφηση των επιλαχόντων συµβασιούχων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. τόµ. ΙΖ, σ. 12820, 12821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "εγκληµατικές και τροµοκρατικές οργανώσεις που δρουν ανενόχλητες στο κεντρικότερο σηµείο της πρωτεύουσας". τόµ. ΙΘ,
σ. 14600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση της κυρίας Τσουκαλά στη θέση της Αντιπροέδρου του
Κέντρου Μελετών Ασφαλείας. τόµ. ΙΘ, σ. 14601, 14602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σύστηµα
προστασίας του Σέιχ Σου. τόµ. ΙΘ, σ. 14602, 14603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους αστυνοµικούς που υπηρετούν στη υπηρεσία φύλαξης υψηλών προσώπων. τόµ. Κ, σ. 15088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15340,
15341, 15342, 15345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθ-

µιση του Αστυνοµικού Τµήµατος της Αρναίας του Νοµού
Χαλκιδικής σε αστυνοµικό σταθµό, σύµφωνα µε σχετικό
σχέδιο προεδρικού διατάγµατος. τόµ. Κ, σ. 15415, 15416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της παραβατικότητας µε θύµα τους πολίτες. τόµ. Κ, σ.
15417, 15418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση Αστυνοµικών Τµηµάτων στην Περιφέρεια Αττικής. τόµ.
ΚΑ, σ. 16054, 16055.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16059, 16063, 16064, 16074, 16075, 16076.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 42, 238,
τόµ. Β, σ. 819, 992, τόµ. Δ, σ. 2076, 2077, τόµ. Ε, σ. 3138,
3141, 3146, τόµ. Η, σ. 5701, 5702, 5782, τόµ. ΙΕ, σ.
11624, 11627, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11828, 11855, 11856, 11857,
12183, 12184, τόµ. ΙΗ, σ. 14256.
Παρέµβασή του στην ανάγνωση των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 59.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την
ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
Α’ 82) και άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 987, 988, 990.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την
προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β,
σ. 1122, 1124, 1125.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)», (ΦΕΚ
51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2071, 2072,
2073, 2075.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5277.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7124, 7129, 7130.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για τον Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου", β)
"Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997), όπως ισχύει",
γ) "Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 6701/ΦΕΚ Α’ 234/
27.12.1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής "περί
µισθώσεως από τη Βουλή αναλόγου αριθµού δωµατίων για
τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"", και δ) "Τροποποίηση της Απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής, ΦΕΚ Α’ 163/30.11.1990, "Για τη
σύσταση "Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών""". τόµ. ΙΑ, σ. 7852-7854, 7859, 7860.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8800.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11619, 11624,
11640, 11644.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης: «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ
51 Α’/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106
Α’/24.6.1987), όπως ισχύουν». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11827, 11828,
11829, 11854, 11855, 11856.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου
2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12183.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51Α’/10.4.1997)",
β) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την
τροποποίηση διατάξεων από 15-11-1982 (ΦΕΚ
137Α/1982) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής" και γ)
επί της έγκρισης του "Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α’ του ν.3213/2003-Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. ΙΗ, σ. 14256.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των
Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΚΑ, σ. 16179.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 128, 129.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 129,
τόµ. Β, σ. 929, 930, 949, 950, τόµ. Β, σ. 1192, τόµ. Γ, σ.
1687, τόµ. Ε, σ. 2897, 2898, τόµ. ΣΤ, σ. 3666, τόµ. Θ, σ.
6297, τόµ. ΙΒ, σ. 8949, 8950, τόµ. ΙΓ, σ. 9518, τόµ. ΙΖ, σ.
13484.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας:
«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’
82) και άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 949, 950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1191, 1192, 1193.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του
Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)»,
(ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997), όπως ισχύει. τόµ. Δ, σ. 2075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2897, 2916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό της Πολιτείας για την πάταξη του παράνοµου τζόγου
και του ηλεκτρονικού στοιχήµατος ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ώστε να εισφέρει έσοδα στο Δηµόσιο Ταµείο.
τόµ. Ζ, σ. 4307, 4309, 4310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου να προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση του
ν. 4238/2014, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα για
τους Ιατρούς του ΠΕΔΥ και τους απολυµένους ιατρούς του
ΕΟΠΥ. τόµ. Ζ, σ. 4346, 4347, 4348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δάνεια
των κοµµάτων και τις λίστες µεγαλοκαταθετών στο εξωτερικό. τόµ. Η, σ. 5677.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1

569
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση διπλών και τριπλών συντάξεων που χορηγούνται σε Βουλευτές και αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. τόµ. Θ, σ.
6528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη διαδικασία αδειοδότησης νέας γενιάς φορολογικών µηχανισµών και τη µοναδικότητα
διασύνδεσης ταξίµετρου µε συγκεκριµένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισµό. τόµ. Ι, σ. 6932, 6933, 6934.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8472, 8482, 8483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8949.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ, σ. 9017, 9018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Δωρεάν
Παραχώρηση Τεµαχίου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια
του Δήµου Παύλου Μελά για ανέγερση του 5ου Δηµοτικού
Σχολείου και του 7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΕ, σ. 11023.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11268.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ.
Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου. τόµ. ΙΕ, σ. 11361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13099, 13100, 13100.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπη-

ση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13219.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ, σ. 14778.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 12, 21.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 188, 189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2959.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5209.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επιτάχυνσης της ανασυγκρότησης και της βελτίωσης της λειτουργίας των δοµών υγείας στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Η, σ. 5574, 5575.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5574,
5575.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό
1, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η, σ. 5797.
Οµιλία της στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10009.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης αντιµετώπισης του προβλήµατος υδροδότησης του
Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΕ, σ. 11802, 11803.
Αναφορά της στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13088.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13088.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14969.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Οικονοµικών.
τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 147.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α, σ. 278.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 310,
322, 323, 324, 361.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ενστάσεως αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 14 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 310, 361.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 322,
452, τόµ. Β, σ. 1151, 1157, 1187, τόµ. Δ, σ. 2297, 2529,
2538, τόµ. Ε, σ. 2969, 3096, 3139, τόµ. Η, σ. 5233, τόµ.
Θ, σ. 6010, 6011, 6256, 6257, 6577, 6600, τόµ. Ι, σ.
7103, τόµ. ΙΓ, σ. 9413, 9414, τόµ. ΙΔ, σ. 10137, 10142,
10275, 10741, 10742, 10751, τόµ. ΙΖ, σ. 13476, 13477,
13479, 13490, 13491, τόµ. ΚΑ, σ. 16084, 16133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 425,
426, 452, 453, 476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1152, 1155, 1159, 1168, 1173, 1174, 1187, 1188,
1190, 1193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2286, 2289, 2296, 2297,
2298.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2298,
τόµ. ΙΓ, σ. 9413, 9414, τόµ. ΙΔ, σ. 10744, 10745, τόµ. ΙΖ,
σ. 13478, 13479.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Κρατικού Προϋπολογισµού και της εισηγητικής αυτού έκθεσης του οικονοµικού έτους 2016, καθώς και του τόµου για τις φορολογικές δαπάνες του 2016. τόµ. Δ, σ. 2464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα

και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2515,
2516, 2521, 2522, 2523, 2524, 2529, 2530, 2531, 2534,
2535, 2536, 2537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2963, 2969, 2992, 3066, 3067, 3096,
3104, 3138, 3139, 3140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3667, 3668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4210.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5045, 5046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελ-
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µατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5233, 5244,
5278, 5284, 5285, 5291.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό
1, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η, σ. 5796.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. Θ, σ. 6255, 6256, 6257, 6258,
6259, 6260, 6263, 6269, 6270, 6271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6577, 6578, 6579,
6600.
Αναφορά του στις τροµοκρατικές επιθέσεις που έγιναν
στις Βρυξέλλες και καταδίκη αυτών. τόµ. Ι, σ. 7025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και
άλλες διατάξεις».- τόµ. Ι, σ. 7025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµονή του κ. Κιµ Γκλεν ως συµβούλου της Κυβέρνησης. τόµ. Ι,
σ. 7101, 7102, 7103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος του Οµίλου «ΑΣΠΙΣ» και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος της καταβολής των αποζηµιώσεων των δικαιούχων ασφαλισµένων. τόµ. Ι, σ. 7103,
7104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόοδο
των έργων αξιοποίησης του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. τόµ. Ι, σ. 7105, 7106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των χρεώσεων στη χρήση πλαστικού χρήµατος και συναλλαγών µέσω e-banking. τόµ. Ι, σ. 7106, 7107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9410, 9411, 9412, 9414.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 48, 51, 56, 74, 75, 84, 92, 95, 96, 97, 98, 113, καθώς
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 421 και ειδικό
16, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας, Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συ-

νταξιοδοτικού συστήµατος, Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ,
σ. 9569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10078, 10087, 10088,
10131, 10137, 10140, 10142, 10148, 10149, 10150,
10151, 10154, 10223, 10243, 10275, 10277.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10728, 10729, 10732, 10737,
10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10748, 10751.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11267.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Τ. Μηταφίδη, Χ.
Μπγιάλα, Π. Πολάκη και Ν. Μίχου. τόµ. ΙΕ, σ. 11360.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της

572
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13428, 13452, 13476, 13477, 13479, 13488, 13489,
13490, 13491, 13492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14278, 14279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15708, 15736, 15737, 15738,
15755, 15757, 15758, 15759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16084, 16086, 16087,
16089, 16109, 16117, 16118, 16121, 16131, 16132,
16133, 16134, 16135, 16136, 16137, 16159, 16160.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καρδίτσης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 421.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3069.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3722.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5702,
τόµ. Θ, σ. 6257, 6269, τόµ. Ι, σ. 6956, τόµ. ΙΕ, σ. 11637,
τόµ. ΙΘ, σ. 14655
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5702.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1
10.2.2016, σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 2 του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5760.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5766.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. Ι, σ. 6947.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7159.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8478.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8786, 8787, 8788.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών στη Σχολή Αστυνοµίας Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ, σ. 9133, 9134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύ-
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στηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9403, 9404.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. τόµ. Κ, σ.
15403, 15404, 15405.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16232.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Ηρακλείου και
παραιτείται της βουλευτικής έδρας της εκλογικής περιφέρειας Λάρισας. τόµ. Α, σ. 5.
Διορισµός του στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α, σ.
32.
Οµιλία του στην ανάγνωση των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 56-58, 59-61, 61-63.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 146,
τόµ. Ε, σ. 3509, τόµ. Ζ, σ. 5048, τόµ. Θ, σ. 6155, τόµ. Ι, σ.
7122, 7157, τόµ. ΙΒ, σ. 8498.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 227, 229, 230, 240, 269,
270, 271, 272, 273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 468,
469, 470, 471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προσφυγική-µεταναστατευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Β, σ. 11201123, 1124, 1125, 1126.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2211-2213.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3141, 3142, 3143, 3144, 3145.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π.
Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε, σ. 3287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
επιλογής για την ίδρυση νέων κέντρων υποδοχής προσφύγων τύπου «hotspot» στην ελληνική επικράτεια και ιδίως
στη νήσο Κω. τόµ. Ε, σ. 3510-3512, 3513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους χειρισµούς της Κυβέρνησης στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. τόµ. Ε, σ. 3515-3517, 3518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4245.
Οµιλία του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση,
σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος
της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5017-5022, 5024, 5046, 5047, 5048,
5050, 5054, 5057.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5761, 5762.
Αναφορά του στους πρόσφυγες και τους µετανάστες που
πνίγηκαν στο Αιγαίο και στους αγνοούµενους. τόµ. Θ, σ.
6153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158,
6159.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6402, 6403-6405.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6403, 6404.
Οµιλία του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7119-7121, 7122, 7123,
7124, 7125, 7131, 7157-7159, 7160, 7162, 7163.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8488, 8489, 8490-8493,
8495, 8496, 8498, 8499.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8559.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης

574
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών. τόµ. ΙΒ,
σ. 8764, 8765-8767, 8770, 8789, 8791, 8798-8800,
8807.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9544, 9545-9549, 9550, 9551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10289, 10290, 10291,
10292, 10293, 10294, 10296, 10297.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10627, 10629, 10630.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Νικολάου Φίλη,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Μιχαλολιάκου και Ηλία
Κασιδιάρη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11934.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΖ, σ.
12761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13229, 13230, 13231-13233, 13234.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14480.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μίχου, Ι. Λαγού και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΘ, σ. 14724.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Καµµένου και Δηµητρίου Κοτζιά. τόµ. Κ, σ. 15492.
Οµιλία του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών

Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 16208-,
16209, 16210-16213, 16217, 16218, 16242, 16243,
16245-16247, 16248, 16252, 16255.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία αιτείται τη διενέργεια προ ηµερησίας
διάταξης συζήτησης στη Βουλή, µε θέµα τη διαπλοκή και τη
διαφθορά και την επιρροή τους στο θεσµικό και πολιτικό
σύστηµα της χώρας και την αντιµετώπισή τους. τόµ. ΚΑ, σ.
16244.
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Άρτης
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 12, 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2953.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9453, 9454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10114.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πρωτοφανή κρίση στη Δικαιοσύνη. τόµ. ΙΕ, σ. 11631, 11632.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 13666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13666, 13667, 13668, 13676.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 191.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 192, τόµ.
Ε, σ. 2962, τόµ. ΚΑ, σ. 15740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 415,
416, 482.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών.
τόµ. Β, σ. 1131.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Υµηττού. τόµ. Β, σ. 1132,
1133.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1299,
1329, τόµ. Γ, σ. 1385, 1387, 1647, 1670, 1685, τόµ. Ε, σ.
2707, 2718, 2719, 2961, τόµ. Η, σ. 5183, τόµ. Θ, σ. 6022,
τόµ. ΙΓ, σ. 9494, τόµ. ΙΔ, σ. 10073, 10243, τόµ. ΚΑ, σ.
15740, 15742, 15976, 15988, 16016.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση

των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1301, 1329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1385, 1387, 1670, 1674, 1684, 1685.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ελληνική
εκπροσώπηση στη Σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της
Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (COP21). τόµ. Δ, σ. 2053, 2054.
Αναφορά του στο σεισµό στη Λευκάδα. τόµ. Δ, σ. 2227.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2227.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2227, 2228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». τόµ. Δ, σ.
2456, 2457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άδεια
λειτουργίας της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο
Γερµενό. τόµ. Δ, σ. 2629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2707, 2718, 2719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2960, 2961, 2962.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2016. τόµ. Ε, σ. 3147.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π.
Καµµένου και Ν. Μιχαλολιάκου. τόµ. Ε, σ. 3284.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3717.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Α. Κατσανιώτη και Ν. Φίλη. τόµ. ΣΤ, σ. 3832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
τόµ. Ζ, σ. 4930, 4931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
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«Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5182, 5183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του Δάσους των Αγίων Θεοδώρων, στην τοπική κοινότητα Ραψάνης, δηµοτική ενότητα Κάτω Ολύµπου του Δήµου
Τεµπών. τόµ. Η, σ. 5471, 5472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση του ζητήµατος των αυθαιρέτων και την άρση
της πολιτικής οµηρίας των ιδιοκτητών αυθαιρέτων κτισµάτων. τόµ. Η, σ. 5473, 5474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5715.
Αναφορά του στη συντριβή του ελικοπτέρου του πολεµικού ναυτικού AGUSTA BELL και συλλυπητήρια αναφορά
για την απώλεια των τριών πεσόντων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού - µελών του πληρώµατος του ελικοπτέρου. τόµ. Η, σ. 5787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή οφειλών προς τους Δήµους από πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτοµίας εκτάσεων για τη
δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων. τόµ. Θ, σ. 5948, 5949.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απουσία
της πολιτείας στα αναγκαία έργα για την προστασία του Υµηττού. τόµ. Θ, σ. 5950, 5951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6022, 6058, 6161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
µέτρων για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση. τόµ. Ι, σ. 6682, 6683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ορθή
διαχείριση, τιµολόγηση και αξιοποίηση υδάτινων πόρων
των λιµνών Πλαστήρα και Σµοκόβου. τόµ. Ι, σ. 7108,
7109.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας των βιοµηχανικών µονάδων που ρυπαίνουν τον
Ασωπό, ύστερα από την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. τόµ. Ι, σ. 7443, 7444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπογραφή της νέας διεθνούς κλιµατικής συµφωνίας. τόµ. ΙΑ, σ.
7836, 7837.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία για την αντιµετώπιση των κινδύνων από τις δασικές
πυρκαγιές. τόµ. ΙΓ, σ. 9949, 9950.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν.
4280/2014 (ΦΕΚ: 159Α’), µε συνέπεια την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων στους αγρότες που έχουν τη χρήση
των καστανοτεµαχίων ή σε όσους επιθυµούν να ασκήσουν
το σχετικό δικαίωµα. τόµ. ΙΔ, σ. 1551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10072, 10073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ύπαρξης χωροταξικού σχεδιασµού. τόµ. ΙΔ, σ. 10701,
10702, 10703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των γεωτόπων. τόµ. ΙΕ, σ. 11008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
διακοπής της κατασκευής ζωτικής σηµασίας έργων στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. ΙΗ, σ. 13854, 13855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη- µέλη της
και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσµευσης, σύµφωνα
µε την τροποποίηση της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο,
που κυρώθηκε µε το ν.4345/2015 (Α’148), στη σύµβασηπλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή
που έχει κυρωθεί µε το ν.3017/2002 (Α’117)". τόµ. Κ, σ.
15136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15730, 15740, 15742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15972, 15976, 15991-15993,
16016-16018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περι-
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βάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16117.
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κορινθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6021, 6107, 6108.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6108,
τόµ. ΙΗ, σ. 14296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14296, 14297.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 14297.
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 12, 21.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 65, 66, 69, 86.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών
Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 175, 187, 237, 238.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 176,
263, 410, 471, 472, τόµ. Β, σ. 829, 830, 837, 841, 927,
931, 970, 986, 1157, 1158, 1229, 1232, 1233, 1307, τόµ.
Γ, σ. 1381, 1382, 1387, 1400, 1401, 1643, 1675, 1687,

1688, τόµ. Δ, σ. 2301, 2349, 2681, 2682, 2684, τόµ. Ε, σ.
2818, 3105, 3109, 3111, 3123, τόµ. ΣΤ, σ. 3623, 3624,
3625, 3644, 4142, 4153, 4154, 4158, τόµ. Ζ, σ. 5039, τόµ.
Η, σ. 5254, 5274, 5317, 5743, 5783, τόµ. Θ, σ. 6295,
6297, 6347, 6393, 6394, 6409, 6411, 6412, τόµ. Ι, σ.
7151, 7153, 7156, τόµ. ΙΑ, σ. 7895, 7896, 7898, 7908,
τόµ. ΙΒ, σ. 8823, 8958, 8959, τόµ. ΙΓ, σ. 9363, 9413,
9457, τόµ. ΙΔ, σ. 10107, 10623, 10630, τόµ. ΙΕ, σ. 11210,
11211, 11236, τόµ. ΙΖ, σ. 12997, 12998, 13069, 13081,
13489, 13491, τόµ. ΙΗ, σ. 13894.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου για την
Α’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Α, σ. 293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 313,
357, 358, 365.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ.
471, 475, 476, 498.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 824, 829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 824, 829, 837, 840, 859, 860,
870, 872, 873, 874, 919, 924, 931, 932, 934, 943, 944,
959, 970, 971, 977, 992.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 837, 944,
970, τόµ. Δ, σ. 2681, τόµ. Η, σ. 5066, τόµ. ΙΑ, σ. 7516,
7517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1145, 1148, 1149, 1155.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1230, 1308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία
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και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δηµοκρατία». τόµ.
Β, σ. 1230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1296, 1307, 1308, 1309, τόµ. Γ, σ. 1387, 1643,
1675, 1676, 1688.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1643, 1675.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1675.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2301, 2349, 2356,
2360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της α-

πό 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2659, 2678, 2679, 2681, 2682,
2686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2792, 2807.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. ΣΤ, σ. 3624, 3625, 3626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3629, 3630, 3644, 3650,
3656, 3657, 3658, 3704, 3705.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4146, 4147,
4148, 4154.
Παρέµβασή του στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5039, 5040, 5044, 5050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλί-
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ου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5065.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση τροπολογιών που αφορούν µεταρρυθµίσεις στον
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων των Ακινήτων και
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
«Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας
2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής
εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο
2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό
µητρώο µεταξύ των κρατών µελών" και της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009
"Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ"».
τόµ. Η, σ. 5065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5243, 5261,
5264, 5265, 5266, 5271, 5281, 5282, 5294, 5317.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντο-

τήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5271.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, ύστερα από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές".
τόµ. Η, σ. 5742, 5743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5742, 5743, 5456, 5756, 5779, 5780, 5786.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6311, 6313, 6347, 6393, 6394, 6395, 6405, 6408,
6409, 6411.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Θ, σ.
6394.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6394.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7140, 7148, 7162, 7163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7215, 7522, 7537, 7581,
7582, 7583, 7584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7749, 7750.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νό-
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µων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7899, 7904, 7910, 7911,
7912, 7914.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων και άσχετων τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων, κατά τη συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)
«Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις»,
β) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας, αφετέρου, και άλλες διατάξεις», γ) «Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της,
αφενός, και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, και άλλες διατάξεις» και δ) «Κύρωση της Συµφωνίας
Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της
Μολδαβίας και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7910.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8462, 8466, 8472, 8496,
8510, 8519.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8770, 8788, 8801.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατά-

ξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8920, 8941, 8944, 8945, 8952, 8955,
8956, 8957, 8958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9376, 9388, 9389, 9390, 9425, 9444, 9446,
9458, 9458, 9460.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9526, 9534, 9543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10064, 10097, 10115,
10153, 10162-10164.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10240, 10251.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10605, 10610, 10625, 10629,
10630, 10632, 10633.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία ψήφισης των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών:
α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β) «Κύρωση του
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ, σ.
10633.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ,
σ. 11126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανά-
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πτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11169-11172, 11210, 11211, 11238, 11239.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών".
τόµ. ΙΖ, σ. 12981, 12982.
Αναφορά του στην επέτειο των σαράντα δύο χρόνων από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. τόµ. ΙΖ, σ. 13075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13075-13078.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ.
ΙΖ, σ. 13217, 13226, 13229.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε
την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ
L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ.
13288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13362, 1337113373.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών και άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 13371.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13435, 13436, 13487, 13488.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14484.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15343,
15344.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
τόµ. Κ, σ. 15343, 15344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 15996, 16001-16003.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16160.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16229, 16234.
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ. 34.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 160-162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 911, 920, 921, 937.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 920,
921, τόµ. Γ, σ. 1363, 1644, 1677, 1686, τόµ. Ε, σ. 2730,
τόµ. ΣΤ, σ. 3604, 3617, 3619, 3620, τόµ. Η, σ. 5701,
5717, τόµ. Θ, σ. 6145, τόµ. ΙΓ, σ. 9149, 9218, 9220, 9276,
9282, τόµ. ΙΕ, σ. 11808, τόµ. ΙΖ, σ. 12725, τόµ. ΙΘ, σ.
14428, 14655, 14947, 14950, 15003, τόµ. ΚΑ, σ. 16239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα σχολεία
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. Γ,
σ. 1359, 1360.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν σε όλες τις δοµές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. τόµ. Γ, σ. 1361,
1362, 1363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1642, 1644, 1645, 1646, 1682, 1683, 1684.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1642, 1644,
1645.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1644, 1645, 1646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποινικοποίηση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των µαθητών.
τόµ. Δ, σ. 2086, 2087.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Δ, σ. 2213.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι.
τόµ. Δ, σ. 2214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2729, 2730, 2733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3100-3102.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3601-3603, 3604, 3605,
3606, 3607, 3615, 3617, 3618, 3619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία του Δήµου Σαρωνικού. τόµ. ΣΤ, σ. 4114, 4115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον µόνιµο
διορισµό των επιτυχόντων φιλολόγων στον διαγωνισµό του
ΑΣΕΠ 2008-2009, που βρίσκεται σε εκκρεµότητα. τόµ. Ζ,
σ. 4378, 4379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα σχολεία της ανατολικής Αττικής. τόµ. Ζ, σ. 4380, 4381.
Οµιλία του στην Ειδική Eκδήλωση για την Hµέρα Mνήµης
των Ελλήνων Εβραίων Mαρτύρων και Hρώων του Ολοκαυτώµατος. τόµ. Η, σ. 5068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής στο Νοµό Λάρισας. τόµ.
Η, σ. 5591, 5592, 5593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της πρόσθετης διδακτικής στή-

ριξης και της ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας. τόµ. Η, σ. 5630, 5631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εσφαλµένη µοριοδότηση ωροµισθίων εκπαιδευτικών στα σχολεία
δεύτερης ευκαιρίας. τόµ. Η, σ. 5687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Οικονοµικών" (Α’ 182) και β) της από 30-12-2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε." (Α’
184)" και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5701, 5719, 5720.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Η, σ.
5720.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Η, σ. 5720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία Ειδικού Επαγγελµατικού Λυκείου στην Αργολίδα. τόµ. Θ, σ. 5945, 5946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. τόµ. Θ, σ. 5946,
5947, 5948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6006, 6055, 6056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της καθαριότητας των σχολικών
µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστών/καθαριστριών που απασχολούνται στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Ι, σ. 6763, 6764.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απαγόρευση της οµιλίας του Μητροπολίτη Λαυρεωτικής και Μεσογαίας κ. Νικολάου στο 15ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης».
τόµ. ΙΑ, σ. 7704, 7705, 7706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΑ, σ. 7745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9149, 9163, 9165, 9172-9174,
9176, 9180, 9186, 9187, 9192, 9194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
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διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9220, 9221, 9223, 9228, 9232,
9235, 9236, 9242, 9243, 9262, 9268, 9282, 9283, 9286,
9289, 9292, 9294, 9295, 9296, 9298, 9304, 9306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9420, 9432, 9436.
Οµιλία του στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ, σ. 10011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο-Επιστηµονικό Πεδίο
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών. τόµ. ΙΓ, σ. 10051,
10052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10052, 10053.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή της χρηµατοδότησης των σχολικών επιτροπών για την
πληρωµή των σχολικών καθαριστριών. τόµ. ΙΔ, σ. 10474,
10475.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την
προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των σπουδαστών στα Δηµόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ. τόµ.
ΙΔ, σ. 10710, 10711, 10712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση εξέτασης και αναγνώρισης της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων σπουδών από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων. τόµ. ΙΕ, σ. 11067,
11068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. τόµ. ΙΕ,
σ. 11072, 11073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς για τη
νέα σχολική χρονιά. τόµ. ΙΕ, σ. 11807, 11808, 11809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες

οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11901.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12724, 12725, 12728,
12733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14428-14430, 14456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14655-14658, 14664, 14671, 14673,
14679, 14684, 14686, 14695, 14715, 14947, 14950,
14953, 14954, 14960, 14961, 14965, 14982, 14986,
14987, 14995, 15001, 15003-15005.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15389.
Οµιλία του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ. 16221,
16237-16239, 16240, 16252, 16253, 16254.
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 262, 263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 493.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3079,
3080.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3095,
τόµ. ΣΤ, σ. 4141, 4145, 4147, 4153, 4157, τόµ. Θ, σ.
6360.

584
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016». τόµ. Ε, σ. 3096, 3097, 3099.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το αν "είναι αποφασισµένος ο Πρωθυπουργός να καταπολεµήσει τη διαφθορά που βρίσκεται στα
"σπλάχνα" της Κυβέρνησής του". τόµ. ΣΤ, σ. 4137, 4144,
4145, 4146, 4153, 4155, 4156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6358, 6360.
Αναφορά του στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα και
την εµπλοκή του ΝΑΤΟ για το προσφυγικό. τόµ. Θ, σ.
6360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7540, 7541.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο
Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και οι Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
σχετικά µε τη διερεύνηση της νοµιµότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κοµµάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών µέσων µαζικής ενηµέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 14-11-2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19-07-2016
Τροποποιητικής Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών
θεµάτων". τόµ. ΚΑ, σ. 15723, 15724, 15725.
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 212, 213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 402.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµά-

των Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1378-1380.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 4 και 19 και επί των τροπολογιών
80/23 και 84/27 του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2996, 2997.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3608,
τόµ. Ζ, σ. 4516, τόµ. Η, σ. 5267, 5269, 5270, τόµ. ΙΘ, σ.
14731, 14955, 14957.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3608, 3609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3694.
Αναφορά του στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
4060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 4060-4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4242, 4243.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε « Έργα
προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4499.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αντισυνταγµατικότητας
της τροπολογίας σχετικά µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θ.
Φορτσάκη, στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδη-
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γίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5267, 5269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5267, 5269,
5267, 5269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές». τόµ. Η, σ.
5750, 5751.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας της τροπολογίας µε αριθµό 186/1 10.2.2016,
σχετικά µε τη "Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 4339/2015 περί αδειοδότησης παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης", στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5750, 5751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6805.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6806.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΓ, σ. 9189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9199, 9200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9365, 9366.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας των άρθρων 41
και 104 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ενιαίο Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος-Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
9365, 9366.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση, Ηλία Παναγιώταρου και Ιωάννη Λαγού
(µια δικογραφία), του κ. Χρήστου Κέλλα και του κ. Αναστασίου Πρατσόλη. τόµ. ΙΓ, σ. 9722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10062, 10063.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας α) των άρθρων
184, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 201, 204,
του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 106 του Συντάγµατος, β) του άρθρου 196 παράγραφος 11 και 12 του σχεδίου νόµου σε σχέση µε το άρθρο 17 παράγραφος 1 και 2
του Συντάγµατος και γ) του άρθρου 233 του σχεδίου νόµου
σε σχέση µε το άρθρο 78 παράγραφος 4 και 79 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10062,
10063.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 3, 7 και 67 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού
Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ. 11275.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12956.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14519.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14957, 14958.
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης ( Ένωση Κεντρώων). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3685, 3686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6092, 6093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15213.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 76.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Δια-

χείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3663, 3665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9137-9139, 9143, 9176, 9183,
9221, 9222, 9234, 9246, 9252, 9269, 9272, 9314.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9217,
9221, 9222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την επαναφορά του Επιστηµονικού
Πάρκου Πατρών υπό την κηδεµονία του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. τόµ. ΙΕ, σ. 11068, 11069, 11070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14713.
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 339,
340.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 956,
τόµ. Θ, σ. 6282, 6418, τόµ. ΙΑ, σ. 7517, τόµ. ΙΖ, σ. 12843,
12843, 13101, τόµ. ΙΗ, σ. 13663, 14465, τόµ. ΚΑ, σ.
16045, 16069, 16070, 16392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εθνική
πολιτική για το βιβλίο. τόµ. Β, σ. 1109, 1110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1657, 1658.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1658.
Αναφορά του στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1658.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 25042506, 2537.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1658,
τόµ. Δ, σ. 2538, τόµ. Ε, σ. 3548
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του επικεφαλής στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνοµίας. τόµ. Δ, σ. 2615, 2616.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2813.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άµεση
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήµατος. τόµ. Ε, σ. 3547, 3548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4191, 4192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων. τόµ. Ζ, σ. 4390, 4391.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ενσωµάτωση στην
εθνική νοµοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Δεκεµβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009 "Σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόµενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται
από το ποινικό µητρώο µεταξύ των κρατών-µελών" και της
απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 "Σχετικά µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου
2009/315/ΔΕΥ"". τόµ. Η, σ. 5074-5076, 5078.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 186 και ειδικό
1, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές
και εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις". τόµ.
Η, σ. 5799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ.
Θ, σ. 6282-6284, 6333, 6417, 6419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7514, 7515, 7517.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7516,
7517, τόµ. ΙΖ, σ. 13103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
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και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9451, 9452.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 462 και ειδικό
αριθµό 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10657.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12843.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13101, 13103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13363.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13629-13631, 13668, 13677.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης για το έγκληµα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση

πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 13668, 13677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14292.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά
µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
14465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας». τόµ. Κ, σ. 15343.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
τόµ. Κ, σ. 15343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της παραβατικότητας µε θύµα τους πολίτες. τόµ. Κ, σ.
15416, 15417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο του
"πόθεν έσχες" των υπερθεµατιστών. τόµ. ΚΑ, σ. 16044,
16045, 16046, 16047.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ.
16069, 16070.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το µεταναστευτικό
µπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της
συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. τόµ. ΚΑ, σ.
16392, 16393.
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 12, 21.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 197.
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Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ.
326, 332.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1685,
τόµ. Δ, σ. 2474, τόµ. Ε, σ. 2728, 2910, 2979, τόµ. Θ, σ.
6072, 6073, 6094, 6505, 6507, 6508, τόµ. Ι, σ. 7110,
7111, 7112, τόµ. ΙΑ, σ. 7884, 7886, 7890, 7893, τόµ. ΙΒ,
σ. 9031, τόµ. ΙΓ, σ. 9113, 9114, 9267, 9268, 9505, τόµ. ΙΖ,
σ. 12852, τόµ. ΙΗ, σ. 13866, τόµ. ΚΑ, σ. 16049, 16050.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1686.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξαίρεσης των ατόµων µε αναπηρία και βαριά κινητική αναπηρία από τις νέες µειώσεις του τρίτου µνηµονίου. τόµ. Δ,
σ. 2471, 2472.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». τόµ. Δ, σ. 2472, 2473, 2474.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2728.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2979,
τόµ. Θ, σ. 6043, τόµ. Ι, σ. 7112, τόµ. ΙΑ, σ. 7884.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2979, 2980, 3080, 3081, 3093, 3096.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κύρωση Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». τόµ. Ζ, σ.
4395, 4396.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιολόγηση και τη συνέχιση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη». τόµ. Η, σ. 5469, 5470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6065, 6071, 6072, 6073, 6142.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των µισθών των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας και β) σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργαζοµένων στις κοινωνικές
δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας. τόµ. Θ, σ. 6504, 6505,
6506, 6507, 6508.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6686.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση
των είκοσι επτά εργαζοµένων των Κοινωνικών Δοµών της
Χαλκίδας. τόµ. Ι, σ. 7109, 7110.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Παιδικών, Βρεφικών και

Βρεφονηπιακών σταθµών, καθώς και των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε
Αναπηρία (ΚΔΑΠµεΑ). τόµ. Ι, σ. 7110, 7111, 7112, 7113.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7112,
7113.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαγραφή επικαίρων ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΑ, σ. 7847, 7848.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. ΙΑ, σ. 7849, 7850.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και της Γεωργίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", β)
"Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Αεροπορικής Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
αφενός και του Χασεµιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις", γ) "Κύρωση της Ευρωµεσογειακής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και
της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις" και δ) "Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7883, 7884, 7889, 7892,
7893, 7894, 7898, 7905.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Δήµων κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων από το
πρόγραµµα "Κέντρα Κοινότητας". τόµ. ΙΒ, σ. 9029, 9030,
9031.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Κοινότητας σε όλους τους δήµους της χώρας.
τόµ. ΙΓ, σ. 9112, 9113, 9114.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9267, 9268.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9510-9512.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε το πιλοτικό πρόγραµµα "εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα (ΕΚΕ)" και β) µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
τόµ. ΙΓ, σ. 10054, 10055, 10056, 10057.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10118, 10196, 10197,
10198.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος για το Παιδί «Η Παµµακάριστος».
τόµ. ΙΔ, σ. 10697, 10698, 10699.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξοµοίωση των τρίτεκνων οικογενειών µε τις πολύτεκνες. τόµ. ΙΕ, σ.
11758, 11759.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κληροδότηµα της Ιωάννας Κρίκκη στο Ορφανοτροφείο Λάρισας.
τόµ. ΙΕ, σ. 11760, 11761.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη συµπερίληψη της Σάµου στην πιλοτική φάση εφαρµογής του Κοι-
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νωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΕ, σ. 11761,
11762.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Μέτρα ανακούφισης
της λαϊκής οικογένειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12854, 12858.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13035.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της ενίσχυσης στην Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραµµάτων διερµηνείας στη νοηµατική γλώσσα.
τόµ. ΙΗ, σ. 13865, 13866, 13867.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ
των εθελοντικών οργανισµών. τόµ. ΚΑ, σ. 16048, 16049,
16050.
Χ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λαρίσης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων". τόµ. Α, σ. 367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις» τόµ. Β, σ. 889.
Αναφορά του στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Β, σ. 1306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Β, σ. 1306.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµ-

βουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1684.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις συντάξεις του ΟΓΑ. τόµ. Δ, σ.
2197.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2197,
2490, τόµ. ΙΓ, σ. 9159, τόµ. ΙΔ, σ. 10487, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11882, τόµ. ΙΘ, σ. 15000, 15001, τόµ. Κ, σ. 15386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συντάξεις
του ΟΓΑ. τόµ. Δ, σ. 2488, 2489, 2490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3027.
Αναφορά του στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
3828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3828.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9159, 9258, 9259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10487, 10488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις
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διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους»
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11882.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30,
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου
2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1
της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού». τόµ. ΙΣΤ, σ. 11882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13043, 13046.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 35 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Νέο καθεστώς
στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις
για το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14660-14662, 14681, 14701, 14705,
14954, 14977, 14987, 15000, 15001.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 14681.
Αναφορά του στην 14η Σεπτεµβρίου, Ηµέρα Εθνικής
Μνήµης για την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισµού. τόµ. Κ, σ. 15386, 15388, 15389.
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. τόµ. Α, σ. 36.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 116.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 116.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε «
Έργα προς µεταφορά και έργα phasing». τόµ. Ζ, σ. 4515.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύστα-

ση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ,
σ. 11112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11184-11186.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2284, 2297, 2316, 2317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3628, 3629, 3630, 3693,
3702, 3704.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3628,
3704, 3705, τόµ. ΙΔ, σ. 10077, τόµ. ΙΕ, σ. 11158, τόµ. ΚΑ,
σ. 16160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. τόµ. Ζ, σ. 4343,
4344, 4345, 4346.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά µε την κυβερνητική αδράνεια για την αξιοποίηση του
«πακέτου Γιούνκερ». τόµ. Ι, σ. 7426, 7427, 7428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πολλαπλό
κόστος για την οικονοµία από τον αποκλεισµό της σιδηροδροµικής γραµµής της Ειδοµένης. τόµ. ΙΒ, σ. 8896, 8897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10073, 10096, 10097.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των προσφύγων-µεταναστών στο Ελληνικό. τόµ.
ΙΔ, σ. 10543, 10544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την πε-
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ριφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΕ, σ.
11156, 11157, 11158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα χρέη του
ΟΑΣΑ. τόµ. ΙΕ, σ. 11248, 11249, 11250, 11251.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5,9,10Α και 12
του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΣΤ, σ. 12277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". τόµ. ΙΗ, σ. 13916, 13917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16159, 16160.
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κιλκίς (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1641,
τόµ. Ε, σ. 2902, τόµ. Θ, σ. 6026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1641.
Αναφορά του στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία των Ποντίων. τόµ. Γ, σ. 1642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,

ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υπο-
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δοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14945.
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α, σ. 35.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 261.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
έγκαιρη προσέλευση του αρµόδιου Υπουργού για τη συζήτηση των σχεδίων νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α. "Κύρωση
του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013"
και β. "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού
έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2090, 2091.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2110,
2112, τόµ. ΙΓ, σ. 9500, τόµ. ΙΔ, σ. 10263, τόµ. Κ, σ. 15058,
15068.
Οµιλία του στα σχέδια νόµου του Υπ. Οικονοµικών: α)
«Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2013» και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2013". τόµ. Δ, σ. 2111, 2112.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. ΣΤ, σ. 3689, 3693, 3697, 3699,
3701, 3702, 3704, 3705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της Απόφασης 2194/2014 του Σ.τ.Ε. για την αποκατά-

σταση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Η, σ. 5146, 5147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/49/ΕΕ), Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6598, 6600, 6607.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10255, 10262, 10263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 236 του Ν.4389/2016 για την αναστολή
των µισθολογικών προαγωγών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων για τη διετία 2017-2018. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 12663, 12664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρεωκοπία της χώρας και την δηµοσιονοµική εκτροπή. τόµ. ΙΣΤ, σ.
12665, 12666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12740.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13473, 13474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέµησης της παράνοµης εµπορίας καπνού
και βιοµηχανοποιηµένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Απόφαση
2009/917/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 2009
για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
και άλλες διατάξεις, αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία των άρθρων
15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-µελών, σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 13539,
13553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση του ν.4099/2012/Α’ 250 (ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15065, 15068.
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 12, 21.
Εκλογή της στο αξίωµα της Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 129, 132, 134, 136, 138, 143, 145, 146, 147,
195, 197, 200, 354, 358, 362, 365, 367, 452, 453, 455,
466, 470, 640, 641, τόµ. Β, σ. 884, 885, 929, 930, 931,
933, 934, 935, 939, 1169, 1171, 1172, 1179, 1211, 1216,
1223, 1225, τόµ. Γ, σ. 1380, 1381, 1382, 1383, 1384,
1385, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1656, 1658,
1659, τόµ. Δ, σ. 2067, 2072, 2075, 2076, 2077, 2081,
2279, 2282, 2283, 2284, 2495, 2497, 2664, 2666, 2667,
2671, 2673, τόµ. Ε, σ. 2697, 2698, 2704, 2707, 2708,
2792, 2793, 2941, 2942, 2943, 2947, 2949, 2950, 2951,
3070, 3073, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3524,
3527, 3529, 3530, 3531, 3532, τόµ. ΣΤ, σ. 4227, 4231,
4233, 4239, 4240, 4241, 4242, τόµ. Ζ, σ. 4315, 4316,
4317, 4321, 4391, 4393, 4394, 4514, 4515, 4516, 4519,
4521, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4546,
4955, 4957, 4958, 4960, τόµ. Η, σ. 5315, 5335, 5360,
5610, 5611, 5613, 5614, 5615, 5618, 5620, 5621, 5634,
5637, 5639, 5732, 5733, 5734, 5737, 5738, 5739, 5740,
5741, 5743, 5744, 5745, 5749, τόµ. Θ, σ. 5901, 5904,
5905, 5906, 5910, 5912, 5916, 5917, 6018, 6021, 6022,
6024, 6025, 6026, 6029, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036,
6041, 6167, 6169, 6171, 6172, 6174, 6175, 6180, 6360,
6362, 6369, 6382, 6503, 6505, 6507, 6508, 6510, 6514,
6608, 6609, 6611, 6617, 6618, 6619, τόµ. Ι, σ. 6677,
6678, 6685, 6692, 6694, 6695, 6699, 6700, 6821, 6823,
6825, 6827, 6828, 6830, 6831, 6832, 6836, 7019, 7024,
7025, 7026, 7027, 7028, 7030, 7033, 7174, 7176, 7180,
7182, 7183, 7220, 7221, 7222, τόµ. ΙΑ, σ. 7548, 7551,
7557, 7560, 7837, 7840, τόµ. ΙΒ, σ. 8457, 8459, 8466,
8467, 8469, 8471, 8516, 8522, 8523, 9077, τόµ. ΙΓ, σ.
9113, 9114, 9115, 9116, 9119, 9120, 9125, 9126, 9127,
9128, 9379, 9383, 9387, 9389, 9390, 9392, 9393, 9901,
9905, 9906, 9907, 9911, 9912, 9913, 9914, 9969, 9970,
9973, 9974, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986,
9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 10043, 10045, 10047,
10049, 10050, 10054, 10056, 10057, τόµ. ΙΔ, σ. 10147,
10150, 10151, 10587, 10588, 10589, 10617, 10619,
10620, 10622, 10623, 10624, 10627, 10629, 10630,
10631, 10633, 10637, τόµ. ΙΕ, σ. 11187, 11188, 11190,
11193, 11198, 11199, 11365, 11366, 11552, 11554,
11558, 11559, 11560, 11633, 11636, 11637, 11638,
11639, 11640, 11641, 11643, 11644, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11816,
11818, 11819, 11821, 11823, 11848, 11849, 11853,
11854, 11855, 11856, 11857, 11858, 11859, 12224,
12225, 12226, 12227, 12228, 12229, 12230, 12232,
12233, τόµ. ΙΖ, σ. 12697, 12698, 12699, 12704, 12710,
12711, 12713, 12851, 12852, 12853, 12858, 12860,
12862, 12863, 12958, 12959, 12960, 12970, 12971,
13080, 13084, 13089, 13228, 13229, 13230, 13233,
13234, 13235, τόµ. ΙΗ, σ. 13511, 13512, 13513, 13523,
13559, 13560, 13674, 13676, 13679, 13681, 13850,
13855, 14302, 14304, 14305, 14311, 14313, 14314,
14315, τόµ. Κ, σ. 15062, 15063, 15066, 15067, 15068,
15287, 15317, τόµ. ΚΑ, σ. 16059, 16062, 16063, 16064,
16066, 16069, 16070, 16071, 16083, 16084, 16086,

16088, 16369, 16371, 16375, 16376, 16378, 16379,
16380, 16381.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 192, 193, τόµ. Γ, σ. 1647, τόµ. Ε, σ. 3080, τόµ.
Ζ, σ. 4958, τόµ. Η, σ. 5317.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) για τα θύµατα του τραγικού αεροπορικού δυστυχήµατος του ρωσικού
αεροσκάφους στο όρος Σινά. τόµ. Β, σ. 1171.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή της τροπολογίας 144/4, 18-12016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στο προς συζήτηση
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ.
4520, 4523, 4524.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στη συζήτηση επί της τροπολογίας µε αριθµό 144/4 18.1.2016, σχετικά µε τον επανακαθορισµό της σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των
διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Καναδά, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". τόµ. Ζ, σ. 4520, 4523, 4524, 4526.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε το άρθρο 112 αυτού και την εισαγωγή της τροπολογίας
µε αριθµό 144/4 18.1.2016, (για τον επανακαθορισµό της
σύνθεσης του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
(Ε.Σ.Ρ.), του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων".
τόµ. Ζ, σ. 4527, 4528, 4529.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συνεχή αναβολή της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης, λόγω απουσίας του αρµόδιου Υπουργού. τόµ. Η,
σ. 5628, 5629, 5630.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί του Κανονισµού, ύστερα
από γραπτό αίτηµα του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, σχετικά µε την
εισαγωγή τροπολογίας σε κύρωση διεθνούς σύµβασης, στο
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για
τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές". τόµ. Η, σ. 5740, 5741, 5742, 5745, 5748.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στην ειδική συνεδρίαση της
Ολοµέλειας της Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των
γυναικών στα πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι, σ. 6685, 6702.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
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καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7561,
7562.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Μεϊκόπουλου,
Ι. Δέδε και Ι. Σαχινίδη. τόµ. ΙΒ, σ. 8550.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την αναβολή συζήτησης επικαίρων ερωτήσεων,
λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ. ΙΒ, σ. 9076.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) στην Ειδική Συνεδρίαση για
τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ.
ΙΓ, σ. 9665.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή εκπρόθεσµων τροπολογιών σε κύρωση διεθνών συµβάσεων και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, µε τα αναπόσπαστα σε αυτήν
Παραρτήµατα 1 έως 4, Προσαρτήµατα, Πρωτόκολλα, Σηµειώσεις και τη Μονοµερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά µε το
άρθρο 96 της Συµφωνίας» και β) «Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών
της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ, αφετέρου, µε τις αναπόσπαστες σ’ αυτήν Δηλώσεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9902, 9903.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κύρωση διεθνούς
σύµβασης και την ανάγκη να ανοίξει ο κατάλογος των οµιλητών, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων". τόµ. ΙΓ, σ. 9979, 9980.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 104 παρ. 104 του Κανονισµού της Βουλής και τη διαδικασία της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε τη Συνεργασία στον τοµέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9994, 9995.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία ψήφισης των σχεδίων νόµων του
Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης», β)
«Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση» και γ) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας
για την προσέγγιση της Μολδαβίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση». τόµ. ΙΔ, σ. 10633, 10637.

Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής της κατασκευής ζωτικής
σηµασίας έργων στο Νοµό Χαλκιδικής. τόµ. ΙΗ, σ. 13855.
Οµιλία της στη συζήτηση: α) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51Α’/10.4.1997)",
β) επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την
τροποποίηση διατάξεων από 15-11-1982 (ΦΕΚ
137Α/1982) απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής" και γ)
επί της έγκρισης του "Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α’ του ν.3213/2003-Κανονισµός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. ΙΗ, σ. 14256.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη επερώτηση
µε θέµα: " Έξαρση εγκληµατικότητας στο κέντρο της Αθήνας". τόµ. ΚΑ, σ. 16066.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή του προς συζήτηση σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις" µε τη διαδικασία του
επείγοντος. τόµ. ΚΑ, σ. 16083, 16084.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16086.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Περιφέρειας Νοµού Αττικής (Δηµοκρατική Συµπαράταξη).
τόµ. Α, σ. 10, 16.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 208.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 409,
τόµ. Β, σ. 773, 774, τόµ. Γ, σ. 1371, 1385, 1645, 1685,
τόµ. ΣΤ, σ. 3606, 3614, 3619, 3620, τόµ. Ζ, σ. 4706, τόµ.
Η, σ. 5486, τόµ. Θ, σ. 6014, 6043, 6053, 6139, 6140,
6505, 6507, 6508, τόµ. Ι, σ. 6751, 7438, τόµ. ΙΓ, σ. 9236,
9400, 9440, 9464, 9469, 9528, τόµ. ΙΔ, σ. 10715, 10742,
τόµ. ΚΑ, σ. 16336, 16345, 16349, 16354, 16356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων». τόµ. Α, σ. 409,
416.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις εξαγγελίες για το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. τόµ. Β, σ. 773, 774.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση
της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μη-
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τρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και
άλλες διατάξεις». τόµ. Β, σ. 1013.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1371, 1372, 1400, 1644, 1682.
Αναφορά της στη βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου, κατά τη διάρκεια
της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα. τόµ. Γ, σ. 1644, 1645.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2082.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28
Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α’ 66), γ) της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Συµπλήρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α’
65), όπως τροποποιήθηκε µε την από 30 Ιουνίου 2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 66) και ισχύει, αναφορικά µε την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας,
ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ» (Α’ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για
τη θέσπιση περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόµων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α’
84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14
Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νοµοθετικού
Περιεχοµένου και κατεπείγουσες ρυθµίσεις για αξιόγραφα
και για την υποστήριξη της διαπραγµάτευσης της Ελληνικής
Κυβέρνησης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(Δ.Ν.Τ.)» (Α’ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες Ρυθµίσεις για
την Αποκατάσταση των Ζηµιών από Ακραία Καιρικά Φαινόµενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α’ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις»»
(Α’ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε

νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α’ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
οµαλή λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102), ι) της από 10 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την
απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την
εύρυθµη λειτουργία των σχολικών µονάδων» (Α’ 108), ια)
της από 25 Σεπτεµβρίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4111/2013»
(Α’ 119) και ιβ) της από 7-10-2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων" (Α’ 127) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2520.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2894, 2895.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση της Παιδείας. τόµ. ΣΤ, σ. 3605, 3606, 3607, 3618,
3619, 3620.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στα δηµόσια νοσοκοµεία.
τόµ. Ζ, σ. 4706, 4707.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. τόµ. Ζ, σ. 4947, 4948.
Αναφορά της στο προσφυγικό - µεταναστευτικό θέµα, τη
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απειλή περί εξόδου της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν. τόµ. Η, σ. 5296.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4
της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011, σχετικά µε
τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νοµοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης». τόµ. Η, σ. 5296.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των κενών κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του
ΕΣΥ. τόµ. Η, σ. 5485, 5486.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ασφαλιστικό των αγροτών. τόµ. Θ, σ. 5904, 5905, 5907.
Αναφορά της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το ασφαλιστικό. τόµ. Θ, σ. 5904.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6012, 6013, 6014, 6132, 6133, 6134,
6174.
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Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6405.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των µισθών των εργαζοµένων στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας και β) σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή των εργαζοµένων στις κοινωνικές
δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας. τόµ. Θ, σ. 6504, 6506,
6507, 6508.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, µε θέµα: «Ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα
πολιτικά και κοινωνικά κέντρα λήψης αποφάσεων». τόµ. Ι,
σ. 6696.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναλογιστικές µελέτες για τις εφάπαξ παροχές. τόµ. Ι, σ. 6750,
6751.
Αναφορά της στη συνεχή αναβολή συζήτησης επικαίρων
ερωτήσεων, λόγω απουσίας των αρµόδιων Υπουργών. τόµ.
Ι, σ. 6750.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. τόµ. Ι, σ. 7164.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
του Παραρτήµατος Βιλίων Πυροσβεστικής Ακαδηµίας εκτός Αττικής. τόµ. Ι, σ. 7436, 7437, 7438.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 5, 7, 8, 10, 11, 19,
22, 39, 41, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 67, 72 και 73
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνική νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση τους καθεστώτος διεθνικούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατάξεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΑ, σ. 7603.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο αντιµετώπισης των υγειονοµικών αναγκών των προσφύγων
στην Ειδοµένη. τόµ. ΙΑ, σ. 7701, 7703.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας. τόµ. ΙΒ, σ. 8441, 8442.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ). τόµ. ΙΓ, σ.
9120, 9121, 9122.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ωράριο
των φαρµακείων. τόµ. ΙΓ, σ. 9211, 9212, 9213.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9234, 9235, 9236.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστι-

κού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας
εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
τόµ. ΙΓ, σ. 9379, 9380, 9381, 9440, 9476, 9517, 9527,
9528.
Οµιλία της στις επισκέψεις των φορέων στο εντευκτήριο
της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9469, 9470.
Αναφορά της στην 5η Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9527.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση για τον εορτασµό της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9669.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
και την απόδοση δικαιοσύνης για τα πλαστά πτυχία στο δηµόσιο. τόµ. ΙΔ, σ. 10714, 10715.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10757.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία hot spot στη συνοικία των νεοπροσφύγων Ποντίων,
Γκορυτσά Ασπροπύργου. τόµ. ΙΕ, σ. 11009, 11010, 11011,
11012.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων. τόµ.
ΙΖ, σ. 12936, 12937, 12938.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τα θύµατα της τροµοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια της Γαλλίας. τόµ. ΙΖ, σ. 12936.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Αναλογική εκπροσώπηση των
πολιτικών κοµµάτων, διεύρυνση του δικαιώµατος εκλέγειν
και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών". τόµ. ΙΖ, σ.
13013, 13014.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13161.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ασθενείς που χειρουργούνται µε δικά τους έξοδα στο Πανεπιστηµιακό Ειδικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. τόµ.
ΙΗ, σ. 13879, 13880.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας «Θριάσιο». τόµ. ΙΗ, σ. 13881,
13882, 13883.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία
2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών-µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθµ. L
127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτηµα II της Οδηγίας
αυτής τροποποιήθηκε µε την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιµοποιούνται
για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 15187, 15188.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό χιλιάδων παιδιών από τους παιδικούς σταθµούς της
χώρας. τόµ. Κ, σ. 15397, 15398.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µειώσεις
των επικουρικών συντάξεων. τόµ. Κ, σ. 15401, 15402.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις των Υπουργείων Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 16103.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. τόµ. ΚΑ, σ. 16332,
16336, 16345, 16356, 16357.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 16336.
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
Επιστολή της του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
ενηµερώνει για το προεδρικό διάταγµα µε το οποίο η Βουλευτής διορίζεται στη θέση της Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. Θ, σ. 6381.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και την αποκατάσταση επαρχιακού δρόµου στη
Σκόπελο. τόµ. ΙΑ, σ. 7695, 7696.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7725,
7731, τόµ. ΙΒ, σ. 8896, 8897, 8901, 8902, τόµ. ΙΔ, σ.
10731, 10742, 10749, τόµ. ΙΕ, σ. 11649, τόµ. ΙΖ, σ.
13270.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εύρυθµη

λειτουργία του αεροδροµίου «Καζαντζάκης». τόµ. ΙΑ, σ.
7731, 7732.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραµονή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων
και Επικοινωνιών (ENISA) στο Ηράκλειο Κρήτης. τόµ. ΙΑ,
σ. 7733.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πολλαπλό
κόστος για την οικονοµία από τον αποκλεισµό της σιδηροδροµικής γραµµής της Ειδοµένης. τόµ. ΙΒ, σ. 8896, 8897,
8898.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης και τον στόχο του Υπουργείου για την έδρα και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) και β) σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής
Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποµάκρυνση του διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA) από το Ηράκλειο Κρήτης στην Αθήνα. τόµ. ΙΒ, σ.
8899, 8900, 8901.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι.
Μανιάτη, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις διαρκείς
αναβολές των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. τόµ. ΙΒ, σ.
8901.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε το Καθεστώς των Δυνάµεών τους», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και γ) «Κύρωση της Προγραµµατικής Συµφωνίας
(Programme Arrangement) Αριθ. Α-1424 [MIOS] µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργού Άµυνας και Αθλητισµού της
Δηµοκρατίας της Αυστρίας και του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατία της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Λιθουανίας και του Υπουργείου Άµυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου και του Υπουργείου Άµυνας του
Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας σχετικά µε το «MIOS», τη Στρατιωτική
Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράµµατος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού Military Implementation of Single European Sky
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Air Traffic Management Research Programme) και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10729, 10731, 10742, 10743,
10750, 10751.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, σύµφωνα µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου για το 2020. τόµ.
ΙΕ, σ. 11614, 11616.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Επιτροπή Συντονισµού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών Άµυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM)
και άλλες διατάξεις», β) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Φινλανδίας σχετικά µε Συνεργασία στον τοµέα του Αµυντικού Υλικού» και γ) «Κύρωση της Διοικητικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Μηχανισµού ΑΤΗΕΝΑ όσον αφορά
στις Υπηρεσίες Μετακινήσεων και Μεταφορών οι οποίες
παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ)». τόµ.
ΙΕ, σ. 11648, 11653, 11657.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αυτοκινητοβιοµηχανία Volkswagen. τόµ. ΙΖ, σ. 12808, 12810.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 2012 για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού χώρου (ΕΕ L343/32
της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΖ, σ. 1327013272, 13286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 13345, 13356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: "Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 14287.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Το Ποτάµι). τόµ. Α, σ. 12, 21.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 145,
τόµ. Ε, σ. 3056, τόµ. ΣΤ, σ. 4059, τόµ. ΙΓ, σ. 9540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών». τόµ. Β,
σ. 1178, 1179.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», ό-

πως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 3056, 3057.
Αναφορά του στην επίθεση από κουκουλοφόρους που
δέχθηκε ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόµου. τόµ. ΣΤ, σ.
3820, 3822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά
µε την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος κράτους-µέλους". τόµ.
ΣΤ, σ. 3820, 3822, 4059.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές».
τόµ. Η, σ. 5769.
Αναφορά του στους προπηλακισµούς Βουλευτών. τόµ. Θ,
σ. 6399.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». τόµ. Θ, σ. 6399, 6401, 6408.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε το
νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ", µε τη µορφή του κατεπείγοντος. τόµ. Ι, σ.
6812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6812, 6813.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ασφάλεια των πολιτών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8786, 8787.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1 έως 56, 58 έως
61, 63, 65, 66, 70 έως 99, 105, 106, 142, 153, 159, 184 έως 230, 233, 234, 236 και επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 449 και ειδικό 93, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΔ, σ. 10317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
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Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την Αµοιβαία Ίδρυση
Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
10488.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών σε κυρώσεις διεθνών συµβάσεων.
τόµ. ΙΔ, σ. 10488.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 144 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών περιορισµών, υπογραφής του τρίτου µνηµονίου και ανάγκης νέας
ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΖ,
σ. 13449.
Παρέµβασή του στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την Παιδεία. τόµ. ΚΑ, σ.
16230.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κορινθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
12, 21.
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής της
ΙΖ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016". τόµ. Ε, σ. 2951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο συµβίωσης, άσκηση δικαιωµάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Αναγκαίες ρυθµίσεις για την εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6805.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Δράσεις για τη Μετανάστευση και έκθεση προόδου για την Ελλάδα. τόµ. Ι, σ.
6962, 6973.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6972,
6973.
Αναφορά του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε υβριστικές εκφράσεις που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης. τόµ. Ι, σ. 6973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9263.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Ανέτοιµη η
Κυβέρνηση να απορροφήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας". τόµ. ΙΖ, σ. 12963.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έγκληµα στον
Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά µε την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται µέσω Συστηµάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστηµάτων πληροφοριών
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου
2005/222/ΔΕΥ του Συµβουλίου, ρυθµίσεις σωφρονιστικής
και αντεγκληµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 13654.
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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5233-5462
5463-5488
5489-5580
5581-5626
5627-5642
5643-5836
5837-5940
5941-5952
5953-5992
5993-6108
6109-6248
6249-6272
6273-6322
6323-6456
6457-6502
6503-6526
6527-6534
6535-6660
6661-6676
6677-6684
6685-6702
6703-6722
6723-6766
6767-6772
6773-6786
6787-6870
6871-6940
6941-6974
6975-7052
7053-7060
7061-7118
7119-7172
7173-7422
7423-7492
7493-7674
7675-7708
7709-7800
7801-7840
7841-7850
7851-7876
7877-8398
8399-8456
8457-8524
8525-8546
8547-8762
8763-8808

604
ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΡΙΓ
ΡΙΔ
ΡΙΕ
ΡΙΣΤ
ΡΙΖ
ΡΙΗ
ΡΙΘ
ΡΚ
ΡΚΑ
ΡΚΒ
ΡΚΓ
ΡΚΔ
ΡΚΕ
ΡΚΣΤ
ΡΚΖ
ΡΚΗ
ΡΚΘ
ΡΛ
ΡΛΑ
ΡΛΒ
ΡΛΓ
ΡΛΔ
ΡΛΕ
ΡΛΣΤ
ΡΛΖ
ΡΛΗ
ΡΛΘ
ΡΜ
ΡΜΑ
ΡΜΒ
ΡΜΓ
ΡΜΔ
ΡΜΕ
ΡΜΣΤ
ΡΜΖ
ΡΜΗ
ΡΜΘ
ΡΝ
ΡΝΑ
ΡΝΒ
ΡΝΓ
ΡΝΔ
ΡΝΕ
ΡΝΣΤ
ΡΝΖ
ΡΝΗ
ΡΝΘ
ΡΞ
ΡΞΑ
ΡΞΒ
ΡΞΓ
ΡΞΔ
ΡΞΕ
ΡΞΣΤ
ΡΞΖ
ΡΞΗ
ΡΞΘ
ΡΟ
ΡΟΑ
ΡΟΒ
ΡΟΓ

20-04-2016
21-04-2016
22-04-2016
25-04-2016
05-05-2016
05-05-2016
06-05-2016
07-05-2016
08-05-2016
09-05-2016
11-05-2016
12-05-2016
13-05-2016
16-05-2016
17-05-2016
19-05-2016
21-05-2016
22-05-2016
23-05-2016
25-05-2016
26-05-2016
27-05-2016
30-05-2016
01-06-2016
02-06-2016
03-06-2016
06-06-2016
09-06-2016
10-06-2016
13-06-2016
14-06-2016
15-06-2016
16-06-2016
17-06-2016
22-06-2016
23-06-2016
24-06-2016
27-06-2016
28-06-2016
28-06-2016
29-06-2016
30-06-2016
01-07-2016
04-07-2016
06-07-2016
07-07-2016
11-07-2016
14-07-2016
15-07-2016
18-07-2016
19-07-2016
20-07-2016
21-07-2016
21-07-2016
22-07-2016
25-07-2016
26-07-2016
27-07-2016
28-07-2016
29-07-2016
01-08-2016

ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
(Πρωί)
ΙΓ
(Απόγευµα) ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΣΤ
(Πρωί)
ΙΣΤ
(Απόγευµα) ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
(Πρωί)
ΙΖ
(Απόγευµα) ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ

8809-8852
8853-9016
9017-9034
9035-9110
9111-9136
9137-9202
9203-9360
9361-9462
9463-9664
9665-9708
9709-9900
9901-9932
9933-9940
9941-9976
9977-10006
10007-10058
10059-10182
10183-10472
10473-10476
10477-10508
10509-10558
10559-10590
10591-10594
10595-10690
10691-10968
10969-11006
11007-11012
11013-11026
11027-11070
11071-11102
11103-11146
11147-11240
11241-11562
11563-11644
11645-11756
11757-11768
11769-11810
11811-11824
11825-11866
11867-11892
11893-12138
12139-12610
12611-12696
12697-12714
12715-12764
12765-12812
12813-12832
12833-12882
12883-12938
12939-12974
12975-13028
13029-13108
13109-13196
13197-13254
13255-13332
13333-13418
13419-13510
13511-13618
13619-13820
13821-13870
13871-13892
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ΡΟΔ
ΡΟΕ
ΡΟΣΤ
ΡΟΖ
ΡΟΗ
ΡΟΘ
ΡΠ
ΡΠΑ
ΡΠΒ
ΡΠΓ
ΡΠΔ
ΡΠΕ
ΡΠΣΤ
ΡΠΖ
ΡΠΗ
ΡΠΘ
Ρϟ
ΡϟΑ
ΡϟΒ
ΡϟΓ
ΡϟΔ
ΡϟΕ
ΡϟΣΤ
ΡϟΖ
ΡϟH
ΡϟΘ
Σ

02-08-2016
03-08-2016
04-08-2016
05-08-2016
29-08-2016
30-08-2016
31-08-2016
01-09-2016
02-09-2016
05-09-2016
06-09-2016
08-09-2016
09-09-2016
12-09-2016
14-09-2016
15-09-2016
16-09-2016
19-09-2016
20-09-2016
21-09-2016
22-09-2016
23-09-2016
26-09-2016
27-09-2016
28-09-2016
29-09-2016
30-09-2016

ΤΟΜ.
ΙΗ
ΙΗ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ
13893-14254
14255-14326
14327-14588
14589-14604
14605-14654
14655-14702
14703-15042
15043-15084
15085-15092
15093-15134
15135-15168
15169-15278
15279-15290
15291-15324
15325-15384
15385-15418
15419-15456
15457-15468
15469-15700
15701-15936
15937-16042
16043-16076
16077-16082
16083-16206
16207-16256
16257-16366
16367-16404

