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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
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Α
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωµή αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. Β', σ.
1112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη αποκατάστασης των ζηµιών που
προκλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες από τα έντονα
καιρικά φαινόµενα στις περιοχές του Κάτω Νευροκοπίου
και του Δήµου Δοξάτου. τόµ. Γ', σ. 1701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επανεξέταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Γ', σ. 1704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των φορολογικών διατάξεων για τους µικροµεσαίους αγρότες. τόµ. Γ', σ. 1876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οδηγία περί µη φορολόγησης των
αποζηµιώσεων και επιδοτήσεων των αγροτών. τόµ. Γ', σ.
2042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατοχύρωσης των δικαιωµάτων
ενισχύσεων για τους πληµµυροπαθείς αγρότες των πληγέντων περιοχών Έβρου, Σερρών, Βοιωτίας και Άρτας. τόµ.
Δ', σ. 2447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε το πιστοποιητικό γνώσεων και την κατάρτιση
στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων. τόµ.
Ε', σ. 3025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη κυβερνητικής παρέµβασης για τη
διεκδίκηση αποζηµιώσεων από ευρωπαϊκούς πόρους για
την αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων στα Τενάγη των Φιλίππων. τόµ. Ε', σ. 3061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αδυναµία των φρουτοπαραγωγών της Αχαΐας να διαθέσουν τα προϊόντα τους. τόµ. Ε', σ. 3262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τα προβλήµατα των µηλοπαραγωγών στο Δήµο
Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε', σ. 3266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επέκταση του δικτύου χαλαζικής προστασίας
µε εναέρια µέσα στις αγροτικές περιοχές του Νοµού Καβάλας. τόµ. Ε', σ. 3268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την παράταση υποβολής της δήλωσης του επαγ-

γελµατία αγρότη κατ' εφαρµογή του ν. 4254/2014. τόµ.
ΣΤ', σ. 3810.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους αγρότες
της Κεντρικής Κορινθίας για ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από την έντονη χαλαζόπτωση. τόµ. ΣΤ', σ.
4303.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον κίνδυνο δυσφήµησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης παράνοµων
φυτοφαρµάκων. τόµ. Ε', σ. 3022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αδυναµία των φρουτοπαραγωγών της Αχαΐας να διαθέσουν τα προϊόντα τους. τόµ. Ε', σ. 3262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τα προβλήµατα των µηλοπαραγωγών στο Δήµο
Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε', σ. 3266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
πρωτοβουλίες αγροτών-παραγωγών που είναι γνωστές µε
το όνοµα «Αγορές Χωρίς Μεσάζοντες». τόµ. Ε', σ. 3541.
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωµή αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. Β', σ.
1112.
ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
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). τόµ.
Ζ', σ. 4891.
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος
και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
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(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε’, σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4163-4210, 4244-4274.
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). τόµ.
Ζ', σ. 4891.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Σ. Αναστασιάδη, τόµ. Α', σ. 551.
Μ. Αντωνίου. τόµ. Α', σ. 551, τόµ. Δ', σ. 2340, τόµ. Ε', σ.
3617.
Ο. Αντωνοπούλου. τόµ. Ζ', σ. 4441.
Γ. Αρβανιτίδη. τόµ. Β', σ. 1277.
Α. Ασηµακοπούλου. τόµ. Γ', σ. 1424.
Ε. Αυλωνίτου. τόµ. ΣΤ', σ. 4234.
Φ. Βάκη. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Α. Βεσυρόπουλου. τόµ. Ε', σ. 3641.
Κ. Βλάση. τόµ. Γ', σ. 2048.
Γ. Γαλέου. τόµ. Α', σ. 645, τόµ. Δ', σ. 2340, τόµ. ΣΤ', σ.
3716.
Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΣΤ', σ. 4119.
Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη. τόµ. Γ', σ. 1422, 1424,
1425.
Κ. Γκιουλέκα. τόµ. Ε', σ. 3155.
Φ. Γραικού. τόµ. Δ', σ. 2340.
Ν. Δένδια. τόµ. Δ', σ. 2522.
Γ. Δηµαρά. τόµ. Γ', σ. 1694.
Ζ. Ζάννα. τόµ. Δ', σ. 2784, τόµ. Ε', σ. 3085.
Χ. Ζεϊµπέκ. τόµ. Β', σ. 897, τόµ. Γ', σ. 1494.
Κ. Ζουράρη. τόµ. Α', σ. 619, τόµ. Γ', σ. 2048.
Θ. Θεοχάρη. τόµ. Β', σ. 1135, τόµ. Γ', σ. 2048, τόµ. ΣΤ',
σ. 3716, τόµ. Ζ', σ. 5007.
Σ. Καλαφάτη. τόµ. Γ', σ. 1493.
Δ. Καµµένου. τόµ. Β', σ. 1244, τόµ. Γ', σ. 2047, τόµ. Ε',
σ. 3617.
Α. Καραµανλή. τόµ. Α', σ. 619.
Κ. Αχ. Καραµανλή. τόµ. Ε', σ. 3034.
Γ. Κασαπίδη,. τόµ. Β', σ. 1277, τόµ. Γ', σ. 1424.
Β. Κεγκέρογλου. τόµ. Ε', σ. 3060.
Ν. Κεραµέως, τόµ. Α', σ. 619, τόµ. Γ', σ. 1424.
Ι. Κεφαλογιάννη. τόµ. Β', σ. 1338.
Ε. Κόνσολα. τόµ. Ε', σ. 3641.
Α. Κοντού. τόµ. Γ', σ. 1831.
Κ. Κουκοδήµου. τόµ. Α’, σ. 551.
Γ. Κουµουτσάκου. τόµ. Α', σ. 619, τόµ. Ζ', σ. 4441.
Χ. Μαντά. τόµ. Ε', σ. 3582.
Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. Δ', σ. 2522.
Π. Μηταράκη. τόµ. Β', σ. 812, τόµ. Γ', σ. 1494, 1831,
τόµ. Δ', σ. 2445.
Κ. Μητσοτάκη. τόµ. Α', σ. 619, τόµ. Β', σ. 1244, τόµ. Ε',
σ. 3085.
Α. Μιχαηλίδη. τόµ. Γ', σ. 1831.
Ν. Μιχαλάκη. τόµ. Α', σ. 619.
Θ. Μπακογιάννη. τόµ. Α', σ. 619, τόµ. Γ', σ. 1422, τόµ.
Ε', σ. 3034.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Θεοδώρας
Μπακογιάννη, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι θα απουσιάζει από
τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις

6, 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2015. τόµ. Α', σ. 41-42.
Αναφορά στο αίτηµα της Βουλευτού κ. Θ. Μπακογιάννη
για άδεια απουσίας της στο εξωτερικό, προκειµένου να
συµµετάσχει στο Συµβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. τόµ.
Β', σ. 785-787.
Κ. Μπαργιώτα. τόµ. Β', σ. 1354.
Ν. Παναγιωτόπουλου. τόµ. Β', σ. 1337.
Ε. Παναγούλη. τόµ. Β', σ. 1354.
Ε. Ράπτη. τόµ. Γ', σ. 2048.
Μ. Σαλµά. τόµ. Δ', σ. 2179.
Α. Σαµαρά. τόµ. ΣΤ', σ. 4357.
Ν. Σταθά. τόµ. ΣΤ', σ. 3817.
Α. Σταµπούλη. τόµ. Β', σ. 812.
Ν. Συρµαλένιου. τόµ. ΣΤ', σ. 3817.
Χ. Ταχιάου. τόµ. Α', σ. 645.
Κ. Τσιάρα. τόµ. Β', σ. 1244, τόµ. Β', σ. 1337, τόµ. Γ', σ.
1831.
Κ. Τσουκαλά. τόµ. Α', σ. 619, τόµ. Ε', σ. 3040.
Θ. Φορτσάκη. τόµ. Ε', σ. 3085.
Κ. Χαρακίδη. τόµ. Α', σ. 645.
Μ. Χαρακόπουλου. τόµ. Β', σ. 1338, τόµ. Ε', σ. 3367.
Κ. Χατζηδάκη. τόµ. Β', σ. 1114.
Β. Χατζηλάµπρου. τόµ. Β', σ. 1135.
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος
και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε’, σ. 3252,
τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159, 41634210, 4244-4274.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις αναγκαίες παρεµβάσεις στο αεροδρόµιο Ηρακλείου
«Νίκος Καζαντζάκης». τόµ. Γ', σ. 1670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην επέκταση του διαδρόµου του αεροδροµίου της Χίου. τόµ. Δ', σ. 2519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση δεκατεσσάρων
περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3149.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τα δηµόσια έργα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας κ.κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Εµµανουήλ Κόνσολας, Φωτεινή Αραµπατζή, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Σάββας Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Σκρέκας και Στέργιος
Γιαννάκης). τόµ. Ε', σ. 3188-3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του αεροδροµίου
των Ιωαννίνων. τόµ. Ε', σ. 3308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. Ε', σ. 3336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών
αεροδροµίων. τόµ. Ε', σ. 3338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την υπολειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων και
την άµεση επίπτωση στον τουρισµό. τόµ. Ε', σ. 3671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του Ελληνικού. τόµ. Ζ',
σ. 4616.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό αεροσκαφών
ναυτικής συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ', σ.
2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία "LOCKHEED MARTIN" για την ανακατασκευή των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών P-3B και των αντιπροτάσεων της "AIRBUS". τόµ. Ε', σ. 3135.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον
αθλητισµό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4326, ΦΕΚ: 49 Α' / 13.05.2015). τόµ.
Γ’, σ. 1694, τόµ. Δ', σ. 2209-2259, 2271-2282, 2309,
2311-2337, 2379-2430, 2451.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές παραβιάσεις του εναερίου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων. τόµ. Ε',
σ. 3665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ακτοπλοΐας στον ευαίσθητο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ.
Ζ', σ. 4443.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την καταστροφή αιγιαλού του Δήµου Ερέτριας από τον Οργανισµό Λιµένων Νοµού Εύβοιας (ΟΛΝΕ). τόµ. Β', σ.
1338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την έγκαιρη αποστολή της σύµφωνης γνώµης
των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύναψη των συµφωνητικών παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας µεταξύ των δήµων και τρίτων. τόµ. ΣΤ', σ. 4296.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για
την αίτηση άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 306-550.
Συζήτηση επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α', σ. 306-317.
Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του Προεδρείου, για
την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας
του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω
της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας
σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης, προκειµένου η
σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι
Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν το καθήκον τους κατά
τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α', σ.
306.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του
Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 320-550.
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, Νικολάου Καραθανασόπουλου
και Χρήστου Κέλλα. τόµ. Β', σ. 869-1108.
Ανακοινώνεται υπόµνηµα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Καµµένου το οποίο απέστειλε
προς ενηµέρωση των Βουλευτών, σχετικά µε το αίτηµα για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Β', σ. 869-890.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Ν. Καραθανασόπουλου και Χ. Κέλλα. τόµ. Β', σ. 891-892, 897-1107.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου Καραγκούνη.
τόµ. Δ', σ. 2529-2769.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου
Καραγκούνη. τόµ. Δ', σ. 2533-2769.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα
61, παράγραφος 2 και 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα
43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 33923539.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη
Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 3392-3539.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 61
παράγραφος 2 και 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α
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και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Βασιλείου Γιόγιακα (2 δικογραφίες) και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Ζ', σ. 4665-4784.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Βασιλείου Γιόγιακα και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Ζ', σ. 4669-4784.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. τόµ. Ε',
σ. 3305.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
επανασχεδιασµού της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέµατος του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΥΠΠΟΑ). τόµ. Ε', σ. 2985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του Ελληνικού. τόµ. Ζ',
σ. 4616.
ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση υιοθέτησης της ρήτρας ακριτικότητας.
τόµ. Δ', σ. 2508.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
πρωτοβουλίες για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ε', σ. 3306.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ανάγκη άµεσης λύσης των προβληµάτων των ενδοκυκλαδικών δροµολογίων εν µέσω τουριστικής περιόδου.
τόµ. Ζ', σ. 4441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ακτοπλοΐας στον ευαίσθητο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ.
Ζ', σ. 4443.
ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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). τόµ. Ε', σ. 3089.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τραγάκη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της
Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 173 Προεδρικό Διάταγµα:
"Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και
σύγκλιση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
µε επιστολή του, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγε-

λο-Βασίλειο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Άρτας. τόµ. Α', σ. 3, 4.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαµαράς µε επιστολή του, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια
του Νοµού Μεσσηνίας αντί της εκλογικής περιφέρειας της
Β' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 3, 5.
Ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή
Αυγή» κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, µε επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών αντί
της εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών. τόµ. Α', σ. 3, 6.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Το Ποτάµι» κ. Σταύρος Θεοδωράκης
µε επιστολή του, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του
στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Χανίων αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Πειραιά. τόµ. Α', σ. 3, 7.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Γενικού Γραµµατέα
της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η
δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 6, 8, 10.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού και
Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα και των Βουλευτών του, µε την οποία ζητείται
η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 8-9.
Ανακοινώνεται η σύµφωνη, οµόφωνη γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε
την ορκωµοσία των Βουλευτών κατά το άρθρο 59 του Συντάγµατος µε διαβεβαίωση χωρίς θρησκευτικό περιεχόµενο. τόµ. Α', σ. 11-15.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί το 22/26-1-2015 προεδρικό διάταγµα µε το οποίο διορίστηκε στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27, 28.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Σ. Αντωνάκου, Βουλευτού
Α' Πειραιώς µε την οποία δηλώνει, σύµφωνα µε το άρθρο
57 παρ. 2 του Συντάγµατος, ότι επιλέγει το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 27, 33.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία
γνωστοποιεί το 21/26-1-2015 προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο κ. Αντώνης Σαµαράς από τη θέση του Πρωθυπουργού και απαλλάχθηκε από το καθήκοντά του. τόµ. Α', σ. 27, 28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 23/27-1-2015 περί αποδοχής της παραίτησης µελών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 27-30.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 25/27-1-2015 µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησής του. τόµ. Α', σ. 27,
30-32.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της ονοµαστικής µυστικής
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ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για την
ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας εκλέγεται η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
34.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Σερρών κ. Μαρίας Κόλλια - Τσαρουχά, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι δεν θα
παρευρίσκεται στη σηµερινή ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρων, Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής.
τόµ. Α', σ. 39-40.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Θεοδώρας
Μπακογιάννη, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι θα απουσιάζει από
τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις
6, 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2015. τόµ. Α', σ. 41-42.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Α' Αντιπροέδρου της Βουλής εξελέγη ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, για το
αξίωµα του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, για
το αξίωµα του Γ' Αντιπροέδρου η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου, για το αξίωµα του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης, για το αξίωµα του ΣΤ' Αντιπροέδρου ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης και για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου ο κ.
Γεώργιος Λαµπρούλης. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου της
Βουλής ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης δεν εξελέγη, διότι
δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη, κατά το άρθρο 67 του
Συντάγµατος και 8 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής, πλειοψηφία. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα
της Βουλής της ΙΣΤ' Περιόδου της Α' Συνόδου εξελέγησαν
οι κ.κ. Αθανάσιος (Νάσος) Αθανασίου, Γεώργιος Πάντζας
και Κωνσταντίνος Κουκοδήµος. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής
µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα του ΣΤ' 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. 43,
44.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των Γραµµατέων
της Βουλής της ΙΣΤ' Περιόδου της Α' Συνόδου εξελέγησαν
οι κ.κ. Παναγιώτα Δριτσέλη, Ζήσης Ζάννας, Δανάη Τζίκα Κωστοπούλου, Βασίλειος Τσίρκας και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας οι κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Σπυρίδων - Άδωνις
Γεωργιάδης και Ιωάννης Βρούτσης. τόµ. Α', σ. 46, 48.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή οι κ.κ. Χρήστος Παππάς και Γεώργιος
Γερµενής. τόµ. Α', σ. 46, 49.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Μαντά, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι κ.κ. Νικόλαος Φίλης, Αθανάσιος Πετράκος και Όλγα Γεροβασίλη. τόµ. Α', σ. 46 - 47.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" οι κ.κ. Χάρης Θεοχάρης και Αντιγόνη Λυµπεράκη. τόµ. Α', σ. 46, 50.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται
ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος οι κ.κ. Αθανάσιος Παφίλης και Νίκος
Καραθανασόπουλος. τόµ. Α', σ. 46, 51.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος. τόµ. Α', σ. 46, 52.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος τόµ. Α',
σ. 46, 53.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην έκδοση, κυκλοφορία και επίδοση εγγράφων,
µε ηµεροµηνίες 6 και 7 Φεβρουαρίου του 2015, φεροµένων ως εκδοθέντων "µε εντολή Προέδρου" από διαφόρους
Προϊσταµένους Διευθύνσεων. τόµ. Α', σ. 103.
Ανακοινώνεται το από 10 Φλεβάρη 2015 έγγραφο του
Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης προς την Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την πέραν της 24:00
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κατ' άρθρο 141 παράγραφος
3 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 257-258.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου, έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε την οποία προτείνει τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ.
272, 273.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, µε την οποία προτείνει τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο ως υποψήφιο
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 274.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου, έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού, µε την οποία προτείνει
τον κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 275.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε την οποία προτείνει τον κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο ως
υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 276.
Ανακοινώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγρα-
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φος 4 του Συντάγµατος, Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. τόµ. Α', σ. 292.
Ανακοινώνονται οι υπ’ αριθµόν 2427/1522/20-2-2015
και 2428/1523/21-2-2015 αποφάσεις της Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη σύσταση,
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και την συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Κοινοβουλευτικής Περιόδου οι οποίες είναι οι εξής: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 293-304.
Ανακοινώνεται ότι ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Α. Αθανασίου,
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες
που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Παναγιώτη Μπεγλίτη και β) τους τέως, Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη και Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Γεώργιο Ντόλιο. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-6-2014 µηνυτήριας αναφοράς
του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
"Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ", που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνιο Μπέζα για την τέλεση πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος που φέρεται τελεσθέν
από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε µε την
έκδοση εγκυκλίων του προς τους διοικητές όλων των υγειονοµικών περιφερειών. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά
τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, Γιάννο Παπαντωνίου, Ευάγγελο Μεϊµαράκη και Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά µε τη διερεύνηση
καταγγελιών που έλαβαν χώρα στις 21-1-2014 στην τηλεοπτική εκποµπή "Απαγορευµένη Ζώνη" του τηλεοπτικού
σταθµού "EPSILON TV", αναφορικά µε τις διαδικασίες
προµήθειας οπλικών συστηµάτων εξοπλισµών για τις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 16 Δεκεµβρίου 2014 ανώνυµης αναφοράς, η οποία φέρει ως αποστολέα τη ΔΟΥ Γλυφάδας και
αφορά τον τέως Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη, για ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες σε σχέση µε όσα εκτίθενται στην εν λόγω αναφορά. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 12-1-2015

µήνυσης της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, που αφορά τους πρώην Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανδρέα
Λοβέρδο, για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της
παράβασης καθήκοντος και της υπεξαίρεσης. τόµ. Α', σ.
585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 17 Νοεµβρίου του 2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Αλέξη Κούγια,
δικηγόρου και Προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισµού και
Πολιτισµού κ. Ιωάννη Ανδριανό για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος σχετικά µε την αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 15-1-2015
µήνυσης του κ. Χαράλαµπου Παπαδόπουλου, σκηνοθέτηπαραγωγού, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αθλητισµού
και Πολιτισµού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για το φερόµενο
ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης καθήκοντος, σχετικά
µε την παράλειψη υλοποίησης του διορισµού του ανωτέρω
µηνυτή ως Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς της µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε
την επωνυµία "Κίνηση Ακοµµάτιστων Πολιτών Αγρινίου",
που αφορά στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τα έτη 2009 έως την
14.01.2015 για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης του Συντάγµατος και προσβολής του πολιτεύµατος - άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε τον τρόπο επιβολής και είσπραξης τελών κυκλοφορίας. τόµ. Α', σ.
585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων "Εννέα Μούσες", του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά
µε την µη έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών στο ως άνω σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014. τόµ. Α', σ. 585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κα-

13
νονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν ανώνυµης αναφοράς
προς τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος που αφορά
στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά µε τη φερόµενη τέλεση
πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη την έκδοση υπουργικής απόφασης για την έγκριση κατανοµής ενταγµένων ωρών
στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. τόµ. Α', σ. 586, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή την από 20-122012 µήνυση των κ.κ. Εµµανουήλ και Θεµιστοκλή Κουτεντάκη που αφορά στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων σχετικά µε τη µη διαβίβαση δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όφελός του. τόµ. Α', σ.
586, 588.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2792/1704/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 43 Α' του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και ορίστηκε ως Πρόεδρός της η κα Δέσποινα Χαραλαµπίδου, Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 590, 591-592.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2913/1797/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 590, 593-595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2914/1798/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπές Οικονοµικών
και Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α', σ. 590, 596-598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3095/1928/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 590, 599-601.
Ανακοινώνεται ότι αµέσως µετά τη λήξη της ειδικής συνεδριάσεως της Βουλής της 18ης Φεβρουαρίου 2015, κατά
την οποία εξελέγη ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και σύµφωνα µε τη δοθείσα από το Σώµα εντολή, η Πρόεδρος της
Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδευόµενη από τα
µέλη του Προεδρείου του Σώµατος, επισκέφθηκε τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο
και του ανήγγειλε εκ µέρους ολοκλήρου του Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και την εκλογή
του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ.
627.

Ανακοινώνεται η προσφώνηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
627.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του εκλεγέντος Προέδρου
της Δηµοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, προς την
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
627, 628.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
629.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2809/1719/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 Α, 11 και 12
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 631, 644.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3918/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 32 Α του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ. 631, 641-643.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3919/2487/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Α του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους. τόµ.
Α', σ. 631, 638-640.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3920/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων. τόµ. Α', σ.
631, 635-637.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3921/2489/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο της
ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή για
την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 631, 632-634.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 21-12-2012
µηνυτήριας αναφοράς του Βασιλείου Λεωνίδα Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου του πολιτικού κόµµατος "ΚΙΝΗΜΑ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ", που αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της πρόκλησης σε τέλεση πληµµελήµατος,
κατά το άρθρο 186 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
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«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-10-2014
µήνυσης της εδρεύουσας στη Μυτιλήνη ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε."
που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απείθειας, κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4044/2562/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς. τόµ. Α', σ.
674, 681-683.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4046/2564/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος. τόµ. Α', σ.
674, 684-686.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4048/2566/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Α', σ.
674, 675-677.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4049/2567/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών. τόµ. Α', σ. 674, 687-688.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4050/2568/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Α', σ. 674, 678680.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4052/2569/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Α', σ. 674, 689691.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Βορίδης και Σ.
Γεωργιάδης κατέθεσαν έγγραφο που τιτλοφορείται "Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής",
κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 750, 751.
Ανακοινώνεται η κατάθεση εγγράφου, από τη Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Α. Βαγενά,
µε τίτλο: "Διαµαρτυρία προς ψήφιση" και θέµα: "Διαµαρτυρία των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ο-

λοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση". τόµ. Β', σ. 755-756.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι (αναπληρωτές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας),
ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Κουτσούκος και Λεωνίδας Γρηγοράκος. τόµ. Β', σ. 765-766.
Ανακοινώνεται υπόµνηµα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Καµµένου το οποίο απέστειλε
προς ενηµέρωση των Βουλευτών, σχετικά µε το αίτηµα για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Β', σ. 869-890.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 4337/2703, από 19 Μαρτίου
2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Β', σ. 892, 893-894.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 4335/2702, από 19 Μαρτίου
2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 892, 895-896.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του νόµου περί «Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία
που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 22-12-2014 έγκλησης
του Αναστασίου Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος (Προέδρου
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), που αφορά τον πρώην Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της συκοφαντικής δυσφήµισης και της εξύβρισης (άρθρα 363 και 361 Ποινικού
Κώδικα) κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη διά
δηλώσεών του στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων τον Σεπτέµβριο
του 2014. τόµ. Β', σ. 1181.
Ανακοινώνεται η από 26 Μαρτίου 2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών (πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του
κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών). τόµ. Β', σ. 1272-1276.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή", µε την οποία ενηµερώνει α) για το 26/21-3-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε
το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Δηµήτριος Στρατούλης από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β) για το
27/21-3-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν οι κ.κ. 1) Αναστασία Χριστοδουλοπούλου στη θέση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2) Χρήστος Σπίρτζης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, 3) Κωνσταντίνος Φωτάκης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµά-
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των και 4) Δηµήτριος Στρατούλης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Β', σ. 1278-1279.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 23
Μαρτίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία, που σχηµατίστηκε
κατόπιν των από 18-8-2014 "Αναφορών-Καταγγελιών" και
των από 5-11-2014 υποµνηµάτων που επέχουν θέση εγκλήσεων των Χαραλάµπους Καλογεράκη του Γεωργίου, του Αντωνίου Σαριδάκη του Μύρονος, Ηλία-Θεοχάρη Τσικόγια
του Γεωργίου και Γεωργίου Ερµή του Κωνσταντίνου, κατοίκων Ρεθύµνου Κρήτης, που αφορά όλα τα µέλη της πρώην
κυβερνήσεως για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 Π.Κ. και 120 του Συντάγµατος) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. τόµ. Β', σ.
1307.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
Βουλευτές του κόµµατός του, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1352 από
31-3-2015 πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων
και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται
µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων (σύµφωνα µε τα άρθρα 68, παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
144 επ. του Κανονισµού της Βουλής). τόµ. Β', σ. 13091322.
Ανακοινώνεται αίτηση µε αριθµ. πρωτοκόλλου 1475/6-42015 προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατατέθηκε από τον αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε
Βουλευτές του κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε
µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355-1375.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1448/4-4-2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα
Κοινοβούλια άλλων χωρών και Διεθνείς Οργανισµούς σε
θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και
της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ', σ. 1377-1379.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 1413/3-4-2015 έγγραφο
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Αττικής Ηλίας Κασιδιάρης. τόµ. Γ', σ. 1422.
Ανακοινώνεται ψήφισµα που υπέβαλαν στη Βουλή στις
17-4-2015 τα σωµατεία των εργαζοµένων στα Μεταλλεία
Χαλκιδικής, το Σωµατείο Επιστηµονικού Προσωπικού Με-

ταλλείων Κασσάνδρας «Ο Αριστοτέλης», το Σωµατείο Εργατοτεχνικών και Υπαλλήλων Μεταλλείων Κασσάνδρας «Αγία Βαρβάρα» και το Σωµατείο Υπογειτών Μεταλλείων
Κασσάνδρας, και ζητούν πολιτική λύση στο πρόβληµά τους
για τη συνέχιση της επένδυσης των Μεταλλείων Χαλκιδικής,
διεκδικώντας το δικαίωµα στην εργασία και την ευηµερία
του τόπου τους. τόµ. Γ', σ. 1674-1675.
Ανακοινώνεται ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) κατέθεσε ψήφισµα- απόφαση. τόµ. Γ', σ.
1786.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
µε αφορµή την από 31-7-2013 αναφορά-καταγγελία και το
από 10-3-2014 συµπληρωµατικό υπόµνηµα του Ιωάννη
Μπακαράκου του Σταύρου, κατοίκου Αθηνών, ως µόνιµου
εκπροσώπου της ανώνυµης εταιρείας µε το διακριτικό τίτλο
"ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΘΗΒΑΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα
επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 6, κατά των τέως Υπουργών: α) Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, β) Οικονοµικών Ιωάννη Στουρνάρα και γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων Αθανασίου Τσαυτάρη, καθώς και των προκατόχων τους. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατόπιν έγγραφης
καταγγελίας του Γεωργίου Πάφη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού, κατοίκου Κοµοτηνής, και αφορά τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, που φέρεται διεπραχθέν κατά την έκδοση υπουργικής απόφασης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών έτους
2014-2015 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. τόµ. Γ',
σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
κατόπιν της από 18-11-2013 έγγραφης καταγγελίας και του
από 19-3-2014 εγγράφου υποµνήµατος, που επέχουν θέση
εγκλήσεως, του Μάρκου Ιερωνυµάκη του Ιωσήφ, κατοίκου
Παντάνασσας Αµαρίου Ρεθύµνου και αφορά τους κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο και Αντώνιο Σαµαρά, πρώην Πρωθυπουργούς, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργούς Οικονοµικών, και Δηµήτριο Αβραµόπουλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 6249/3967 από 28 Απριλίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου µε την οποία συγκροτήθηκε, κατά το άρθρο
68, παρ. 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 144 επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών
που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς
των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και υλοποίηση των
Μνηµονίων. τόµ. Γ', σ. 1979-1982.
Ανακοίνωση από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κων-
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σταντοπούλου ότι έχει προσκληθεί από την Επιτροπή Δικαιωµάτων και Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου, που θα
συνεδριάσει µε θέµα την µετανάστευση. τόµ. Δ', σ. 2117.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας
µε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου, ενηµερώνει ότι µε το 32/6-5-2015 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 45/6-5-2015
τεύχος Α', διορίστηκε ο Δηµήτριος Παπαγγελόπουλος του
Παρασκευά στη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Δ', σ. 24432444.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή των Ελλήνων θα υποδεχθεί τα
θύµατα των Ολοκαυτωµάτων της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι που επιβαίνουν στο "Πλοίο της Ειρήνης". τόµ. Ε', σ.
2982.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ.
1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά τους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Μάκη Βορίδη, Σπυρίδων- Άδωνι Γεωργιάδη και
Μάριο Σαλµά, σχετικά µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων περί αναδροµικής ανατιµολόγησης
φαρµάκων. τόµ. Ε', σ. 3089.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ.
1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 8 Νοεµβρίου του 2013 µηνυτήριας αναφοράς της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "Σπανός Ανώνυµη Βιοµηχανική
και Εµπορική Εταιρεία Τροφίµων" και αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο
Τσαυτάρη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος - κατ' άρθρων 13α και 259 του Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε ενέργειες ή παραλείψεις του για
την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράµµατος του έτους 2013 "Δωρεάν διανοµή ρυζιού" στους άπορους της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3089.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
2.6.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, σχετικά µε τη χρήση
του προβλήτα στο Μετόχι Θερµησίας του Δήµου Ερµιονίδας. τόµ. Ε', σ. 3232.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα εξέλεξε, µετά από πανελλαδική
µυστική ψηφοφορία και σύµφωνα µε το καταστατικό του,
νέο Πρόεδρο του Κινήµατος, τη Βουλευτή Β' Αθήνας κ.
Φωτεινή Γεννηµατά, η οποία αναλαµβάνει και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ε', σ. 3618-3619.

Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 9103/5749/22.6.2015
απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 34 παρ.
7 του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπή αρµόδια επί
θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΣΤ', σ. 37113713.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 283-2014 αναφοράς-καταγγελίας του Πανελληνίου Συνδέσµου Φωτοβολταϊκών και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη
Μανιάτη και τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για
το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (259ΠΚ), σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της Οριακής Τιµής Συστήµατος που φέρεται να οδηγεί στην αύξηση του συσσωρευµένου ελλείµµατος του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού ΑΠΕ. τόµ. ΣΤ', σ. 3715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε, κατόπιν της από 101-2015 µηνυτήριας αναφοράς του Σωµατείου µε την επωνυµία "Πανελλήνιος Σύλλογος Φωλτωβολταϊκών Στέγης
και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για τα φερόµενα
ως τελεσθέντα αδικήµατα της απιστίας στην Υπηρεσία
(259ΠΚ), της απιστίας (390ΠΚ), της παρακώλυσης της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων (259ΠΚ) και
µάλιστα διακρινόµενης εκ του αποτελέσµατος (259ΠΚ),
σχετικά µε τη φερόµενη µη διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας του ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ και µέσω αυτού και της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως όφειλαν, στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους. τόµ. ΣΤ', σ. 3715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 1310-2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Νικολάου Κανακόπουλου και αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον τέως Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο, τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και τα µέλη του τέως Υπουργικού Συµβουλίου,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ηθικής αυτουργίας σε εσχάτη προδοσία (άρθρο 134ΠΚ), σχετικά µε την υπογραφή πρότασης προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
για την έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3716.
Ανακοινώνεται ότι στις 17 και 18 Ιουνίου του 2015 ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά πορίσµατα και κατατέθηκε η
προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου
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Χρέους, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στην πρωτότυπη αγγλική µορφή της στην ιστοσελίδα της Βουλής και θα είναι διαθέσιµη και στην ελληνική µετάφραση. τόµ. ΣΤ', σ. 3717.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηµα πενήντα πέντε
Βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη συζήτηση της προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, στην Ολοµέλεια της Βουλής. τόµ. ΣΤ', σ. 3717.
Ανακοινώνεται ότι την συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, κ. Γιαννάκης Οµήρου, ο οποίος πραγµατοποιεί επίσηµη επίσκεψη στη χώρα µας, κατόπιν προσκλήσεώς της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου και αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής
Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 3717.
Ανακοινώνεται ότι η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Α. Χριστοδουλοπούλου θα µεταβεί στις Βρυξέλλες για τα θέµατα της µετανάστευσης. τόµ. ΣΤ', σ. 3753.
Ανακοίνωση και κατάθεση της από 26/6/2015 απόφασης
και πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή
Δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα, σύµφωνα µε το
άρθρο 44 παρ. 2 εδάφιο α' του Συντάγµατος. τόµ. ΣΤ', σ.
3942-3947.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου προς τη Βουλή για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα έγινε δεκτή. τόµ. ΣΤ', σ. 3975.
Ανακοινώνεται ότι στις 28 Ιουνίου 2015, µετά τη λήψη απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και την αποδοχή της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, εκδόθηκε το υπ' αριθµόν 62 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύεται η απόφασή της Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη
δηµοσίευση της απόφασης της Ολοµέλειας. τόµ. ΣΤ', σ.
3980, 3982-3983.
Ανακοινώνεται ότι στις 28 Ιουνίου 2015 εκδόθηκε το υπ'
αριθµόν 38 Προεδρικό Διάταγµα µε τίτλο: «Προκήρυξη Δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα». τόµ. ΣΤ', σ.
3980, 3984.
Ανακοινώνεται η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
εκδόθηκε και περιέχεται στο υπ' αριθµόν 64 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως από 28 Ιουνίου του 2015, µε τίτλο:
«Κατεπείγουσα ρύθµιση για την οργάνωση της διαδικασίας
διεξαγωγής του Δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015».
τόµ. ΣΤ', σ. 3980-3981, 3986-3987.
Ανακοινώνεται η από 30-06-2015 επιστολή του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου, προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. ΣΤ', σ.
4070.
Ανακοινώνονται τα επίσηµα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος, το οποίο έλαβε χώρα στις 5 Ιουλίου 2015, σε υλοποίηση της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής για
διενέργεια του πρώτου δηµοψηφίσµατος από της ενάρξεως
ισχύος του Συντάγµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4097-4098.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ηρακλείου κ.
Κωνσταντίνου Δαµαβολίτη, προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ', σ. 4100,
4102.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των "Ανεξάρτητων Ελλήνων" κ. Πάνου Καµ-

µένου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Δαµαβολίτης, από τις 2 Ιουλίου
2015, δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Ελλήνων". τόµ. ΣΤ', σ. 4100-4101.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Γρηγόριος Μακαρώνας θα καταλάβει τη βουλευτική έδρα του παραιτηθέντος Βουλευτού κ.
Κωνσταντίνου Δαµαβολίτη, ως πρώτος εκ των αναπληρωµατικών από το συνδυασµό του κόµµατος «Ανεξάρτητοι
Έλληνες» στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ', σ. 4103.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, µετά την κατάθεση της από 30 Σεπτεµβρίου
2014 µηνυτήριας αναφοράς και του από 26 Ιουνίου 2014
υποµνήµατος του κ. Ευστάθιου Καµαράτου κατά του πρώην
Υπουργού Παιδείας -σύµφωνα µε τα καταγγελόµενα πρόκειται για τον κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο - για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος,
σχετικά µε τη µη τήρηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά του
Πρυτάνεως και των µελών της Συγκλήτου για παράνοµες
πράξεις που έλαβαν χώρα µε την υπό 5 Μαΐου 2011 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε την
οποία ο καταγγέλλων δεν εξελέγη οµότιµος καθηγητής.
τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 19 Ιουνίου
2013 αίτησης και αναφοράς του κ. Ιωάννη Κουνέλη για τα
φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα των άρθρων 259 και
232Α του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή παράβαση καθήκοντος και µη συµµόρφωση µε διάταξη δικαστικής απόφασης, που αφορούν τον τέως Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Σίµο Κεδίκογλου και τον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, σχετικά µε την έκδοση από
αυτούς της υπ' αριθµόν ΟΙΚ.2/11-6-2013 κοινής υπουργικής αποφάσεως για την "κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης ΕΡΤ Α.Ε." και δεύτερον, τη µη συµµόρφωσή τους µε
την από 17 Ιουνίου 2013 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής
απόφασης, µε αποτέλεσµα να µην επαναεκπέµψει ο ραδιοφωνικός σταθµός ΕΡΑ Τρίπολης στη συχνότητα 101,5FM,
κατά τον Ιούνιο του 2013. τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν διενεργηθείσης
προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά τον διατελέσαντα Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σκορδά για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, τελεσθείσης υπό την επιβαρυντική περίσταση της νοµοθεσίας
περί καταχραστών του δηµοσίου, από την οποία το όφελος
που πέτυχε ο δράστης και η φερόµενη ζηµία που προξενήθηκε στο δηµόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ
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και είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φερόµενο χρόνο τέλεσης την 6η Ιουνίου 2014. τόµ. ΣΤ', σ. 4110.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 5
Ιουλίου 2015, η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε το
καταστατικό της, τον νέο Πρόεδρό της, τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Ι. Μεϊµαράκη. τόµ. ΣΤ', σ.
4221-4222.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Νίκου Χουντή Βουλευτή
Β' Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου,
µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από τη θέση του
Βουλευτή. τόµ. ΣΤ', σ. 4362-4364.
Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων οµοφώνως, κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε να προτείνει την παράταση της προθεσµίας για την υποβολή του πρώτου πορίσµατος της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών, πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών, η οποία έληγε σήµερα 15 Ιουλίου, για τις 30 Σεπτεµβρίου του 2015
και για παράταση των εργασιών της Επιτροπής µέχρι ολοκληρώσεως του αντικειµένου της και έγκριση οµοφώνως
και από την Ολοµέλεια της Βουλής, της ως άνω απόφασης.
τόµ. Ζ', σ. 4365.
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 τα υπ' αριθµ. 53 /18-7-2015 και
54/18-7-2015 Προεδρικά Διατάγµατα περί αποδοχής της
παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ',
σ. 4433-4435.
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 στις
19.30, θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση της Βουλής, προκειµένου να τιµηθεί η συµπλήρωση σαράντα ενός ετών από
την πτώση της χούντας στις 23 Ιουλίου του 1974 και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. τόµ. Ζ', σ. 4447.
Ανακοινώνεται ότι την Πέµπτη 23 Ιουλίου, ηµέρα πτώσης
της χούντας, στο Πάρκο Ελευθερίας, πρώην ανακριτικό κολαστήριο της ΕΣΑ, ο Σύνδεσµος Φυλακισθέντων-Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 πραγµατοποιεί εκδήλωση
µνήµης και συναυλία στις 20.00. τόµ. Ζ', σ. 4500.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, την
30/6/2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία, που σχηµατίσθηκε κατόπιν της από
9/4/2015 µήνυσης του Δορυλάου Κλαπάκη και αφορά τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο για τις φερόµενες πράξεις της εσχάτης προδοσίας, της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της απάτης και της απατηλής πρόκλησης βλάβης (άρθρα 134-137, 259, 239, 386
και 389 Π.Κ.) σχετικά µε την κατάθεση και προώθηση του
νοµοσχεδίου: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" και δη του άρθρου 15, αυτού που αφορά τη µετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις µονίµων υπαλλήλων. τόµ. Ζ', σ. 4500.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
15η Ιουλίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και
4 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύει, την από 22/5/2015 καταγγελία «Ενεργών Πολιτών»
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία απεστάλη στον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ και αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο,
για τη διερεύνηση τυχόν τελεσθέντων αδικηµάτων κατά την
εκτέλεση του έργου: "Αποναρκοθέτηση του Γράµµου". τόµ.
Ζ', σ. 4500.
Ανακοινώνεται επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ.
Νικόλαο Μιχαλολιάκο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Β' Πειραιώς Ιωάννης Λαγός, ορίζεται ως αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, στη θέση του, έως τώρα αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Βουλευτή Αττικής Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Ζ', σ. 4627-4628.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της υπ' αριθµ.πρωτ. 3328/21.7.2015 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Απόστολου Γκλέτσου, Δηµάρχου
Στυλίδας και Προέδρου του Πολιτικού Κόµµατος ΤΕΛΕΙΑ,
η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη
Βαρουφάκη, σχετικά µε τις ενέργειες που φέρεται να έπραξε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, οι οποίες εξέθεσαν το ελληνικό κράτος και τους πολίτες του σε αρνητική
συµπεριφορά τρίτων κρατών και σε λήψη οικονοµικών µέτρων εναντίον της χώρας, προκαλώντας βλάβη στην οικονοµική ζωή της Ελλάδας. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της υπ' αριθµ. πρωτ. 3348/22.7.2015 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη για τη διερεύνηση της συνδροµής ουσιωδών και αποχρωσών ενδείξεων των φερόµενων
αδικηµάτων των άρθρων 134 παράγραφος 2β και 135 ΠΚ
και συγκεκριµένα για την παραβίαση της εντολής διαπραγµάτευσης µε τους εταίρους-δανειστές και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προκειµένου να συναφθεί συµφωνία για
τη χρηµατοδότηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την απεµπλοκή της οικονοµίας από την ύφεση. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 28 Ιουλίου 2015 µήνυσης του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του κατά την οργάνωση και υλοποίηση
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ηλεκτρονικής εισβολής στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, από όπου υπεκλάπη το λογισµικό και ΑΦΜ των φορολογουµένων, προκειµένου να κατασκευάσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστηµα για την εισαγωγή παράλληλου νοµίσµατος. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος και 1 και 4 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 26.6.2014 µηνυτήριας αναφοράς
των 1) Νιόβης-Δήµητρας Βασιλάκου-Θεοδωράτου και 2)
Βασιλείου Σωτηρόπουλου, υπό την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της "Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων-Π.Ε.Σ.Τ.Υ.", και αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του 2011 έως 26.2.2014 για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς τους, σχετικά µε την
άρνησή τους να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασµό του
πρώην ΤΕΑΔΥ και ήδη ΕΤΑΑ το ποσοστό των εισπραττόµενων ΔΕΤΕ που προοριζόταν για τους συνταξιούχους τελωνειακούς κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του
2011 έως 26-2-2014. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν
της καταγγελίας της κ. Χρυσούλας Τσάτσκου, και αφορά
τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης
συµπεριφοράς του σχετικά µε τη µη τοποθέτηση της καταγγέλλουσας σε θέση Προϊσταµένης Γενικής Διευθύνσεως
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά το χρονικό διάστηµα από 23-8-2010 έως 28-11-2011. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται η από 21 Αυγούστου 2015 δήλωση αποχώρησης είκοσι πέντε Βουλευτών από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκρότησης ανεξάρτητης ενιαίας Κοινοβουλευτικής Οµάδας
µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π.
Λαφαζάνη, Βουλευτή Β' Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ', σ.
5012-5015.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης, µε επιστολή
του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε αίτηµα για προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε θέµα: "Αδυναµία της Κυβέρνησης για τη διαχείριση
των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών". τόµ. Ζ', σ.
5016-5020.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από
25-4-2013 αναφοράς που επέχει θέση µηνύσεως του Παναγιώτη Βάγγη, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Θεραπευτηρίου "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" και αφορά στους πρώην Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ.κ. Ιωάννη Βρούτση και Νικόλαο Παναγιωτόπουλο αντι-

στοίχως, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς
τους σχετικά 1) µε τη µη αποδοχή της παραίτησης του ανωτέρου καταγγέλλοντος επί µακρώ και 2) µε τη µετακίνηση υπαλλήλου από το ως άνω θεραπευτήριο στο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας. τόµ. Ζ', σ. 5016.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από
7-7-2014 µηνυτήριας αναφοράς των κ.κ. Δέσποινας Χασιώτη, Ελένης Αθηναίου, Θεανώς Βλάχου και Δηµητρίου
Γκόγκου και αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του σχετικά µε τη
διαδικασία µετατάξεων που έλαβε χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παράγραφος 11 του ν.4172/2013 για το
µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας προς
την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν του από
28-7-2015 εγγράφου της επίκουρης εισαγγελέως εγκληµάτων διαφθοράς και αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του σχετικά µε την υπογραφή και
την εκτέλεση της υπ. αριθµ. 13/2003 Σύµβασης Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων που απορρέουν από την προµήθεια
του άρµατος µάχης Leopard 2HEL (Σύµβαση 016Α/03 του
ΥΕΘΑ). τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν µηνύσεως του Αρτεµίου Ματθαιόπουλου, Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, και αφορά στον πρώην Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.
Χαράλαµπο Αθανασίου, για το φερόµενο αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), σχετικά µε την παράβαση διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα για το επισκεπτήριο φυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. δ) στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Λαϊκή Ενότητα" κ. Π. Λαφαζάνη προς την
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ορίζονται οι κ.κ. Δ. Στρατούλης και ο Α. Πετράκος ως
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της "Λαϊκής Ενότητας" και ο
κ. Ε. Λεουτσάκος ως Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. Ζ', σ. 5030-5031.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11173/7199, από
26 Αυγούστου 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου επανασυγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α Κανονισµού της Βουλής Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Ζ', σ.
5032-5036.

20
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση των αναπηρικών
συντάξεων. τόµ. ΣΤ', σ. 4236.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ. τόµ. Ε', σ. 3545.
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πορεία
χρηµατοδότησης και την αναπτυξιακή προοπτική της Αµφίπολης. τόµ. Γ', σ. 2011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων του ταφικού τύµβου της
Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης του Δήµου Ορεστιάδας. τόµ. Ζ',
σ. 4639.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις εξαγγελίες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε ανασφάλιστους που ήδη είναι εφαρµόσιµες µε την ίδρυση του ΠΕΔΥ. τόµ. Γ', σ. 1687.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεως σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Ε', σ. 3043.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά συµπαράστασης και αλληλεγγύης της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στους πληµµυροπαθείς του Έβρου. τόµ. Α', σ. 41.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στο άρθρο 28 του Συντάγµατος. τόµ. Α', σ. 89.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στο ζήτηµα σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνεται ο πολίτης για τα τεκταινόµενα στο Κοινοβούλιο.
τόµ. Α', σ. 173.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τα ζητήµατα πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής. τόµ. Α', σ.
197.
Ενηµέρωση από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη συνάντησή της µε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου. τόµ. Α', σ. 293.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στο άρθρο 86 του Συντάγµατος (Δίωξη κατά µελών
της Κυβέρνησης - Ειδικό Δικαστήριο) και στο ν. 3126/19-32003 (Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών) καθώς και
στην διαδικασία διαβίβασης και ανακοίνωσης των δικογραφιών στην Ολοµέλεια της Βουλής. τόµ. Α', σ. 305.
Αναφορά στη 15η Μαρτίου 1943, ηµέρα µνήµης της έναρξης της "Τελικής Λύσης" για τους εβραϊκής καταγωγής
και Ροµά Θεσσαλονίκης και απότιση φόρου τιµής σε αυτούς. τόµ. Α', σ. 625.
Αναφορά στην απόρριψη από την Εισαγγελία του αιτήµατος των προφυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να παραστούν στη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη

άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Α', σ. 648,
661, 692.
Αναφορά στην επίθεση που σηµειώθηκε στα γραφεία του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α', σ. 666,
667.
Αναφορά στο αίτηµα της Βουλευτού κ. Θ. Μπακογιάννη
για άδεια απουσίας της στο εξωτερικό, προκειµένου να
συµµετάσχει στο Συµβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. τόµ.
Β', σ. 785-787.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά µε τη σύσταση «Επιτροπής Πόθεν Έσχες
της Βουλής». τόµ. Β', σ. 786, τόµ. Γ', σ. 1498, 1499, 1500,
1507, τόµ. Δ’, σ. 2203, 2204.
Αναφορά στο ζήτηµα του σχολικού εκφοβισµού και του
bulling. τόµ. Β', σ. 853, 854.
Αναφορά στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός, µε
θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής
της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών
συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355, 1376, 1380,
1381, 1392, 1397, 1401, 1403, 1408, 1409, 1411, 1420.
Αναφορά στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση
της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του
δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την
προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και
Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό
της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας,
της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης,
που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους».
τόµ. Γ', σ. 1377, 1380, 1381, 1392, 1402, 1408, 1409,
1413, 1415, 1416, 1419, 1420.
Αναφορά της Πρόεδρου της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε το "πόσο ανοιχτό είναι ή δεν είναι το
Κοινοβούλιο" και στην πολιτική της Βουλής σε σχέση µε τα
συλλαλητήρια, σε σχέση µε τα κινήµατα και τους πολίτες γενικά. τόµ. Γ', σ. 1507, 1508, 1511.
Αναφορά στην επίκληση της λέξης "λαθροµετανάστες" εντός της αίθουσας της Ολοµέλειας της Βουλής από Βουλευτές. τόµ. Γ', σ. 1507, 1508.
Αναφορά στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ', σ. 1714, 1715,
1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 1753, 1760,
1761, 1763, 1765, 1768, 1769, 1771, 1773, 1775, 1776,
1777, 1780, 1783, 1784.
Αναφορά στον καταστροφικό σεισµό του Νεπάλ. τόµ. Γ',
σ. 1882.
Αναφορά στον προπηλακισµό που δέχθηκε ο Υπουργός
Οικονοµικών κ. Γ. Βαρουφάκης. τόµ. Γ', σ. 2019, 2021,
2025, 2027.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στη συµπλήρωση εβδοµήντα χρόνων από τη λήξη
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και στη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις µνήµης, ως εκπροσώπου της Βουλής, στη Ρωσία
και στο Μαουτχάουζεν. τόµ. Γ', σ. 2050.
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Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στις Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35
27-4-2015, 105/46 30-4-2015 και στην εκπρόθεσµη
122/58 5-5-2015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" και που υπάρχει αµφισβήτηση
από πλευράς Προεδρείου ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Δ', σ. 2189, 2190.
Αναφορά στην κοινή δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Δ', σ. 2311, 2312, 2313,
2323.
Αναφορά στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε το θέµα
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη
βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α' 35) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ε', σ. 2930, 2931, 2932, 2934, 2936, 2937, 2939,
2955.
Αναφορά στη δολοφονική επίθεση κατά µέλους του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και καταδίκη αυτής. τόµ. Ε', σ.
3062, 3063, 3068.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στη συµπλήρωση πενήντα δύο χρόνων από την ηµέρα δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη, Βουλευτή της ΕΔΑ. τόµ. Ε', σ. 3089.
Αναφορά στην απευθείας µετάδοση από το Κανάλι της
Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό
Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε', σ. 3555, 3556, 3559.
Αναφορά στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των
Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3978, 3979, 3988, 3990, 3991,
3999, 4000, 4001, 4002, 4004, 4006, 4007, 4008, 4010,
4012, 4014, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023,
4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033, 4034, 4036, 4038,
4039, 4040, 4041, 4044, 4047, 4048, 4045, 4050, 4053,
4055, 4056, 4057, 4059, 4060, 4062, 4063, 4064, 4065,
4067, 4069, 4070, 4071.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στις δηλώσεις του Ανεξάρτητου Εµπειρογνώµονα
του ΟΗΕ για το χρέος, του κ. Bohoslavsky, µε τις οποίες
γνωστοποιεί ότι υπάρχει µείζον ζήτηµα σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε σχέση µε τις διαδικασίες αποπληρωµής του χρέους. τόµ. ΣΤ', σ. 4099.
Αναφορά από την Έδρα της Βουλής, της Προέδρου κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον Πρόεδρο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης κ. Κλοντ Μπαρτολόν και στην Πρόεδρο της
Ιταλικής Εθνοσυνέλευσης κ. Μπολντρίνι, οι οποίοι αµφότεροι µε κοινό άρθρο που δηµοσιεύθηκε σε ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες και στη Γαλλία και στην Ιταλία, επισηµαίνουν ότι ο δρόµος που έχει πάρει η Ευρώπη στην ελληνική περίπτωση είναι ο λάθος δρόµος. τόµ. ΣΤ', σ. 4099.
Αναφορά από την Έδρα της Βουλής, της Προέδρου κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου που, µε επιστολή του, εκδήλωσε τη συµπαράστασή
του προς τον ελληνικό λαό. τόµ. ΣΤ', σ. 4099.

Αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί
κάλυψαν τις τελευταίες ηµέρες το θέµα του δηµοψηφίσµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4099.
Αναφορά στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ', σ. 4112, 4113, 4117, 4119, 4120, 4132, 4133, 4136,
4143, 4144, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4152, 4153,
4155, 4157, 4163, 4164, 4166, 4168, 4169, 4170, 4172,
4173, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4180, 4181, 4184,
4185, 4186, 4188, 4189, 4190, 4192, 4193, 4194, 4195,
4196, 4197, 4198, 4199, 4201, 4202, 4203, 4205, 4217,
4218, 4225, 4228.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
τόµ. Ζ', σ. 4447.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στην επέτειο συµπλήρωσης πενήντα χρόνων από τη
δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα. τόµ. Ζ', σ. 4447.
Αναφορά στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε
τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015
(Α'80)". τόµ. Ζ', σ. 4448, 4454, 4455, 4456, 4457, 4464,
4478.
ΑΝΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών. τόµ.
Ε', σ. 3330.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ανεργίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη του Περάµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της καταβολής των µισθών στους
εργαζοµένους και των επιδοµάτων ανεργίας στους ανέργους. τόµ. Ζ', σ. 4636.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας που είναι µη συµβατές µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. τόµ. Ε', σ.
3685.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α’, σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Νοµού Σερρών. τόµ. Β', σ.
1264.
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ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών.
τόµ. Γ’, σ. 1716-1717.
Συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α'
41)". τόµ. Γ', σ. 1716-1729.
Ψηφοφορία επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20
Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος" (Α'41)". (Απορρίφθη). τόµ. Γ', σ.
1729.
Ένταση αντισυνταγµατικότητας, που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος
για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ’, σ. 3825.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα, που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΣΤ', σ. 3825-3833.
Ψηφοφορία δι’ ανεγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα. (Απορρίφθηκε). τόµ. ΣΤ’, σ. 3833.
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας, που ετέθη, σύµφωνα µε
το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, από το κόµµα
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΣΤ', σ. 4311,
4320.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή
Αυγή, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ', σ.
4320-4323, 4325.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης
µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». (Απορρίφθηκε). τόµ. ΣΤ', σ. 4325.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Δ', σ. 2349.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. τόµ. Ε',
σ. 3305.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αποζηµίωση των πυροπαθών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ', σ. 4635.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επίσπευση της αποτίµησης των ζηµιών που
προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές, προκειµένου
η Κυβέρνηση να λάβει προκαταβολικά το 10% της κοινοτικής υποστήριξης που προβλέπεται από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Β', σ. 1344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους αγρότες
της Κεντρικής Κορινθίας για ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από την έντονη χαλαζόπτωση. τόµ. ΣΤ', σ.
4303.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αποζηµίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου
για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την επιζωοτία του
καταρροϊκού πυρετού. τόµ. Β', σ. 1348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας απόδοσης αποζηµιώσεων για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων της χώρας. τόµ. Γ', σ. 1698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Ε', σ. 3382.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατοχύρωσης των δικαιωµάτων
ενισχύσεων για τους πληµµυροπαθείς αγρότες των πληγέντων περιοχών Έβρου, Σερρών, Βοιωτίας και Άρτας. τόµ.
Δ', σ. 2447.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί της προτάσεως της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την
επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των
κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α', σ. 553-625.
Ανακοινώνεται η πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου: "Για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών προς την Ελλάδα, διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών". τόµ. Α', σ. 554-560.
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Ανακοινώνονται οι επιστολές της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρο
Θεοδωράκη και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρη
Κουτσούµπα, σχετικά µε την πρότασή της: "Για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών προς την Ελλάδα, διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής
των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών". τόµ. Α', σ. 561567.
Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων οµοφώνως, κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε να προτείνει την παράταση της προθεσµίας για την υποβολή του πρώτου πορίσµατος της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών, πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών, η οποία έληγε σήµερα 15 Ιουλίου, για τις 30 Σεπτεµβρίου του 2015
και για παράταση των εργασιών της Επιτροπής µέχρι ολοκληρώσεως του αντικειµένου της και έγκριση οµοφώνως
και από την Ολοµέλεια της Βουλής, της ως άνω απόφασης.
τόµ. Ζ', σ. 4365.
Εκδήλωση µνήµης για τα θύµατα του ναζισµού και τους
τόπους µαρτυρίου και ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα και συζήτηση για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, σύµφωνα µε την από 10 Μαρτίου 2015, οµόφωνη απόφαση
της Ολοµέλειας της Βουλής, και τις αντίστοιχες αποφάσεις
της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών τις από 7 Μαΐου 2015
και στις 23 Αυγούστου του 2015, οµόφωνες αποφάσεις της
Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. Ζ', σ. 5023-5025.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση δεκατεσσάρων
περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών
αεροδροµίων. τόµ. Ε', σ. 3338.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις «απολύσεις και τις σκανδαλώδεις συµβάσεις στο Σταθµό
Διοδίων Ακτίου Πρέβεζας». τόµ. Γ', σ. 2034.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης των απορριµµάτων στους Δήµους Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας στο Νοµό Ηλείας. τόµ.
Γ', σ. 1868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για την προστα-

σία των πολιτών του Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων στην περιοχή. τόµ. Ε', σ. 3011.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στον Πύργο Ηλείας. τόµ. Γ', σ.
2045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την πορεία των συµβάσεων-συµπράξεων δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση απορριµµάτων. τόµ. Ε', σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την πορεία των συµβάσεων ΣΔΙΤ (συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα) για τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ.
Ε', σ. 3543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις αλλαγές στη διαχείριση των απορριµµάτων.
τόµ. ΣΤ', σ. 3814.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνονται οι υπ’ αριθµόν 2427/1522/20-2-2015
και 2428/1523/21-2-2015 αποφάσεις της Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη σύσταση,
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και την συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Κοινοβουλευτικής Περιόδου οι οποίες είναι οι εξής: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 293-304.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2792/1704/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 43 Α' του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και ορίστηκε ως Πρόεδρός της η κα Δέσποινα Χαραλαµπίδου, Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 590, 591-592.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2913/1797/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 590, 593-595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2914/1798/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπές Οικονοµικών
και Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α', σ. 590, 596-598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3095/1928/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 590, 599-601.
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Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2809/1719/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 Α, 11 και 12
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 631, 644.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3918/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 32 Α του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ. 631, 641-643.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3919/2487/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Α του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους. τόµ.
Α', σ. 631, 638-640.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3920/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων. τόµ. Α', σ.
631, 635-637.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3921/2489/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο της
ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή για
την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 631, 632-634.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4044/2562/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς. τόµ. Α', σ.
674, 681-683.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4046/2564/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος. τόµ. Α', σ.
674, 684-686.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4048/2566/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Α', σ.
674, 675-677.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4049/2567/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών. τόµ. Α', σ. 674, 687-688.

Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4050/2568/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Α', σ. 674, 678680.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4052/2569/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Α', σ. 674, 689691.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 4337/2703, από 19 Μαρτίου
2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Β', σ. 892, 893-894.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 4335/2702, από 19 Μαρτίου
2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 892, 895-896.
Ανακοινώνεται η από 26 Μαρτίου 2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών (πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του
κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών). τόµ. Β', σ. 1272-1276.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1448/4-4-2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα
Κοινοβούλια άλλων χωρών και Διεθνείς Οργανισµούς σε
θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και
της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ', σ. 1377-1379.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 6249/3967 από 28 Απριλίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου µε την οποία συγκροτήθηκε, κατά το άρθρο
68, παρ. 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 144 επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών
που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς
των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και υλοποίηση των
Μνηµονίων. τόµ. Γ', σ. 1979-1982.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 9103/5749/22.6.2015
απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 34 παρ.
7 του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπή αρµόδια επί
θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
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συγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΣΤ', σ. 37113713.
Ανακοινώνεται ότι στις 28 Ιουνίου 2015, µετά τη λήψη απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και την αποδοχή της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, εκδόθηκε το υπ' αριθµόν 62 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύεται η απόφασή της Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη
δηµοσίευση της απόφασης της Ολοµέλειας. τόµ. ΣΤ', σ.
3980, 3982-3983.
Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων οµοφώνως, κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε να προτείνει την παράταση της προθεσµίας για την υποβολή του πρώτου πορίσµατος της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών, πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών, η οποία έληγε σήµερα 15 Ιουλίου, για τις 30 Σεπτεµβρίου του 2015
και για παράταση των εργασιών της Επιτροπής µέχρι ολοκληρώσεως του αντικειµένου της και έγκριση οµοφώνως
και από την Ολοµέλεια της Βουλής, της ως άνω απόφασης.
τόµ. Ζ', σ. 4365.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11173/7199, από
26 Αυγούστου 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου επανασυγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α Κανονισµού της Βουλής Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Ζ', σ.
5032-5036.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αποχώρηση των Βουλευτών κ.κ. Ι. Τραγάκη και Π. Μηταράκη από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α'
41)". τόµ. Γ', σ. 1727.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αποχώρηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις" ύστερα από την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 στοιχείο 3 του
κανονισµού της βουλής και επιστροφή αυτής µετά τη διακοπή της συνεδρίασης. τόµ. Β', σ. 741.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας από
τη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού κ.
Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής
των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης. τόµ. Β', σ. 1301.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α'41)". τόµ. Γ', σ. 1726.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2166.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Το Ποτάµι" από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α' 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2978.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί της από 26 Ιουνίου 2015 απόφασης και πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα και επιστροφή αυτής, µετά τη διακοπή της συνεδρίασης. τόµ.
ΣΤ', σ. 3934.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που
διαµένουν νοµίµως σε κράτος - µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 4210.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των λιµνών Πλαστήρα
και Σµοκόβου. τόµ. Ε', σ. 3676.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πορεία
χρηµατοδότησης και την αναπτυξιακή προοπτική της Αµφίπολης. τόµ. Γ', σ. 2011.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων σε µουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους. τόµ. Γ', σ. 2010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων του ταφικού τύµβου της
Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης του Δήµου Ορεστιάδας. τόµ. Ζ',
σ. 4639.
ΑΣΤΕΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
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σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους νεοάστεγους. τόµ. Ε',
σ. 3359.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σχέδιο συγχώνευσης Αστυνοµικών Τµηµάτων. τόµ. Ε', σ.
3029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτιρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών ως αστυνοµικού τµήµατος στην περιοχή. τόµ. Ζ', σ.
4436.
ΑΣΥΛΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος
και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε’, σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4163-4210, 4244-4274.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Σ. Αντωνάκου, Βουλευτού
Α' Πειραιώς µε την οποία δηλώνει, σύµφωνα µε το άρθρο
57 παρ. 2 του Συντάγµατος, ότι επιλέγει το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 27, 33.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. Ε', σ. 3314.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4331, ΦΕΚ: 69 A' / 02.07.2015). τόµ. Ε’, σ.
3668, τόµ. ΣΤ', σ. 3989-4015, 4017-4079.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις επιπτώσεις του δηµογραφικού προβλήµατος
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. τόµ. Β', σ. 1244.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιστολές από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ), προς τα ασφαλιστι-

κά ταµεία για την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων σε
κρατικά repos. τόµ. Β', σ. 856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015 για την εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής µε έκπτωση. τόµ. Ε', σ. 3316.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4331, ΦΕΚ: 69 A' / 02.07.2015).
τόµ. Ε’, σ. 3668, τόµ. ΣΤ', σ. 3989-4015, 4017-4079.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα πρώτα δεσµευτικά µέτρα της Κυβέρνησης για
το ασφαλιστικό σύστηµα στο κείµενο συµφωνίας του
Eurogroup. τόµ. Β', σ. 1323.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4331, ΦΕΚ: 69 A' / 02.07.2015).
τόµ. Ε’, σ. 3668.τόµ. ΣΤ', σ. 3989-4015, 4017-4079.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα στα Ορυχεία της "ΔΕΗ
ΑΕ" στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Ε', σ. 3241.
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). τόµ.
Ζ', σ. 4891.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ακύρωσης του
διαγωνισµού για τον αυτοκινητόδροµο Πάτρα - Πύργος.
τόµ. Γ', σ. 1676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την εγκατάσταση παράνοµων διοδίων στον αυτοκινητόδροµο «Α11» Σχηµαταρίου-Χαλκίδος. τόµ. Γ', σ. 1679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την κατασκευή του δυτικού τµήµατος της Ολυµπίας Οδού.
τόµ. Γ', σ. 2038.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
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τα δηµόσια έργα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας κ.κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Εµµανουήλ Κόνσολας, Φωτεινή Αραµπατζή, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Σάββας Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Σκρέκας και Στέργιος
Γιαννάκης). τόµ. Ε', σ. 3188-3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου στον αυτοκινητόδροµο "Μορεάς". τόµ. Ε', σ. 3678.
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις
µονάδες αφαλάτωσης. τόµ. Ε', σ. 3374.
Β
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον
αθλητισµό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4326, ΦΕΚ: 49 Α' / 13.05.2015). τόµ.
Γ’, σ. 1694, τόµ. Δ', σ. 2209-2259, 2271-2282, 2309,
2311-2337, 2379-2430, 2451.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα περιστατικά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις, στελέχη και εκδηλώσεις του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ. 3354.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε', σ. 3630-3660.
ΒΙΒΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κρίση
στο χώρο του βιβλίου. τόµ. Ε', σ. 2988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επαναφορά της ενιαίας τιµής στο βιβλίο. τόµ. Ε', σ.
3335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επαναφορά του νόµου για την ενιαία τιµή του βιβλίου.
τόµ. Ζ', σ. 4623.
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".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3162.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επί χρόνια µη καταβολή των οφειλόµενων δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου
Α.Ε.». τόµ. Β', σ. 863.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση µισθών µέχρι και 38% στην εταιρεία «Nestle». τόµ. Β', σ. 865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, την ένταξη αυτού στη διοικητική δοµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας. τόµ. Ε', σ.
3666.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και β) µε τις τεράστιες παραλείψεις στην κατάσβεση της φωτιάς του εργοστασίου
στον Ασπρόπυργο. τόµ. ΣΤ', σ. 3811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην βιοµηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων "ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ" στη Νέα Σάντα
της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. τόµ. ΣΤ', σ. 4218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης
στον Ασπρόπυργο. τόµ. ΣΤ', σ. 4297.
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων σε όλη τη
χώρα. τόµ. Ε', σ. 3263.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την υλοποίηση της νέας κοινής
υπουργικής απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων
στους κτηνοτρόφους της χώρας και β) µε τις αδικίες που
προκύπτουν από την ανισοκατανοµή βοσκοτόπων σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Ε', σ. 3383.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας και της τεχνικής
διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε την εφαρµογή
του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά
τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3079.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
µε επιστολή του, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο-Βασίλειο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Άρτας. τόµ. Α', σ. 3, 4.
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Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαµαράς µε επιστολή του, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια
του Νοµού Μεσσηνίας αντί της εκλογικής περιφέρειας της
Β' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 3, 5.
Ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή
Αυγή» κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, µε επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών αντί
της εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών. τόµ. Α', σ. 3, 6.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Το Ποτάµι» κ. Σταύρος Θεοδωράκης
µε επιστολή του, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του
στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Χανίων αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Πειραιά. τόµ. Α', σ. 3, 7.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Γενικού Γραµµατέα
της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η
δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 6, 8, 10.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον οριζόµενο στο άρθρο 59 του Συντάγµατος όρκο. τόµ. Α', σ.
8.
Ορκωµοσία του βουλευτή κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, της ΙΕ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας,
σύµφωνα µε τον οριζόµενο στο Σύνταγµα όρκο επί του Κορανίου. τόµ. Α', σ. 8.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού και
Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα και των Βουλευτών του, µε την οποία ζητείται
η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 8-9.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον
πολιτικό όρκο. τόµ. Α', σ. 16.
Κατάλογος µε τα ονόµατα των ορκισθέντων Βουλευτών
της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 17-25.
Ορκωµοσία (µε πολιτικό όρκο) των κ.κ. Ι. Βαρουφάκη
και Ε. Τσακαλώτου, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν Βουλευτές
στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και δεν ορκίστηκαν στις
5 Φεβρουαρίου 2015. τόµ. Α', σ. 27.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί το 22/26-1-2015 προεδρικό διάταγµα µε το οποίο διορίστηκε στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27, 28.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Σ. Αντωνάκου, Βουλευτού
Α' Πειραιώς µε την οποία δηλώνει, σύµφωνα µε το άρθρο
57 παρ. 2 του Συντάγµατος, ότι επιλέγει το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 27, 33.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία
γνωστοποιεί το 21/26-1-2015 προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο κ. Αντώνης Σαµαράς από τη θέση του Πρωθυπουργού και απαλλάχθηκε από το καθήκοντά του. τόµ. Α', σ. 27, 28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµα-

ράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 23/27-1-2015 περί αποδοχής της παραίτησης µελών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 27-30.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 25/27-1-2015 µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησής του. τόµ. Α', σ. 27,
30-32.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Σερρών κ. Μαρίας Κόλλια - Τσαρουχά, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι δεν θα
παρευρίσκεται στη σηµερινή ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρων, Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής.
τόµ. Α', σ. 39-40.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Θεοδώρας
Μπακογιάννη, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι θα απουσιάζει από
τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις
6, 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2015. τόµ. Α', σ. 41-42.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας οι κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Σπυρίδων - Άδωνις
Γεωργιάδης και Ιωάννης Βρούτσης. τόµ. Α', σ. 46, 48.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή οι κ.κ. Χρήστος Παππάς και Γεώργιος
Γερµενής. τόµ. Α', σ. 46, 49.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Μαντά, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι κ.κ. Νικόλαος Φίλης, Αθανάσιος Πετράκος και Όλγα Γεροβασίλη. τόµ. Α', σ. 46 - 47.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" οι κ.κ. Χάρης Θεοχάρης και Αντιγόνη Λυµπεράκη. τόµ. Α', σ. 46, 50.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται
ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος οι κ.κ. Αθανάσιος Παφίλης και Νίκος
Καραθανασόπουλος. τόµ. Α', σ. 46, 51.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος. τόµ. Α', σ. 46, 52.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
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κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος τόµ. Α',
σ. 46, 53.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Διαµαντόπουλου, Θ. Θεοχάρη και Ζ. Κωνσταντοπούλου.
τόµ. Α', σ. 124.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατρούγκαλου, Κ. Μητσοτάκη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 182.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καραγιαννίδη, Θ. Θεοχάρη και Ι. Μπαλάφα (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 204.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Μηταράκη. τόµ. Α', σ. 223.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Θεοδωράκη και Π. Καµµένου. τόµ. Α', σ. 234.
Ανακοινώνεται ότι ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Α. Αθανασίου,
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες
που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Παναγιώτη Μπεγλίτη και β) τους τέως, Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη και Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Γεώργιο Ντόλιο. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-6-2014 µηνυτήριας αναφοράς
του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
"Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ", που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνιο Μπέζα για την τέλεση πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος που φέρεται τελεσθέν
από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε µε την
έκδοση εγκυκλίων του προς τους διοικητές όλων των υγειονοµικών περιφερειών. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά
τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, Γιάννο Παπαντωνίου, Ευάγγελο Μεϊµαράκη και Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά µε τη διερεύνηση
καταγγελιών που έλαβαν χώρα στις 21-1-2014 στην τηλεοπτική εκποµπή "Απαγορευµένη Ζώνη" του τηλεοπτικού
σταθµού "EPSILON TV", αναφορικά µε τις διαδικασίες
προµήθειας οπλικών συστηµάτων εξοπλισµών για τις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 16 Δεκεµβρίου 2014 ανώνυµης αναφοράς, η οποία φέρει ως αποστολέα τη ΔΟΥ Γλυφάδας και
αφορά τον τέως Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη, για ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες σε σχέση µε όσα εκτίθενται στην εν λόγω αναφορά. τόµ. Α', σ. 305.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για

την αίτηση άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 306-550.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μητσοτάκη και Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ. 309,
310, 312, 313, 314.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του
Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 320-550.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 12-1-2015
µήνυσης της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, που αφορά τους πρώην Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανδρέα
Λοβέρδο, για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της
παράβασης καθήκοντος και της υπεξαίρεσης. τόµ. Α', σ.
585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 17 Νοεµβρίου του 2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Αλέξη Κούγια,
δικηγόρου και Προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισµού και
Πολιτισµού κ. Ιωάννη Ανδριανό για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος σχετικά µε την αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 15-1-2015
µήνυσης του κ. Χαράλαµπου Παπαδόπουλου, σκηνοθέτηπαραγωγού, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αθλητισµού
και Πολιτισµού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για το φερόµενο
ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης καθήκοντος, σχετικά
µε την παράλειψη υλοποίησης του διορισµού του ανωτέρω
µηνυτή ως Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς της µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε
την επωνυµία "Κίνηση Ακοµµάτιστων Πολιτών Αγρινίου",
που αφορά στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τα έτη 2009 έως την
14.01.2015 για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης του Συντάγµατος και προσβολής του πολιτεύµατος - άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε τον τρόπο επιβολής και είσπραξης τελών κυκλοφορίας. τόµ. Α', σ.
585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων "Εννέα Μούσες", του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά
µε την µη έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών στο ως άνω σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014. τόµ. Α', σ. 585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν ανώνυµης αναφοράς
προς τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος που αφορά
στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά µε τη φερόµενη τέλεση
πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη την έκδοση υπουργικής απόφασης για την έγκριση κατανοµής ενταγµένων ωρών
στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. τόµ. Α', σ. 586, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή την από 20-122012 µήνυση των κ.κ. Εµµανουήλ και Θεµιστοκλή Κουτεντάκη που αφορά στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων σχετικά µε τη µη διαβίβαση δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όφελός του. τόµ. Α', σ.
586, 588.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Ν. Καραθανασόπουλου και Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ. 607.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2809/1719/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 Α, 11 και 12
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 631, 644.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 21-12-2012
µηνυτήριας αναφοράς του Βασιλείου Λεωνίδα Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου του πολιτικού κόµµατος "ΚΙΝΗΜΑ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ", που αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της πρόκλησης σε τέλεση πληµµελήµατος,
κατά το άρθρο 186 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί

«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-10-2014
µήνυσης της εδρεύουσας στη Μυτιλήνη ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε."
που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απείθειας, κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Διαµάντω Μανωλάκου και Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
671.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Αµανατίδη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 692.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Θεοχάρη. τόµ. Α', σ. 705.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη, Ρ. Μακρή και Ι. Μπαλάφα (Προεδρεύων).
τόµ. Α', σ. 709, 710.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Π. Σκουρλέτη και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 718.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη. τόµ. Β', σ. 744, 750.
Ανακοινώνεται η κατάθεση εγγράφου, από τη Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Α. Βαγενά,
µε τίτλο: "Διαµαρτυρία προς ψήφιση" και θέµα: "Διαµαρτυρία των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση". τόµ. Β', σ. 755-756.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι (αναπληρωτές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας),
ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Κουτσούκος και Λεωνίδας Γρηγοράκος. τόµ. Β', σ. 765-766.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μητσοτάκη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Ν. Κακλαµάνη
(Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 771, 772, 773, 774.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Ζ. Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 781, 784, 785, 787.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Α.
Λυµπεράκη. τόµ. Β', σ. 831.
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, Νικολάου Καραθανασόπουλου
και Χρήστου Κέλλα. τόµ. Β', σ. 869-1108.
Ανακοινώνεται υπόµνηµα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Καµµένου το οποίο απέστειλε
προς ενηµέρωση των Βουλευτών, σχετικά µε το αίτηµα για
άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Β', σ. 869-890.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Ν. Καραθανασόπουλου και Χ. Κέλλα. τόµ. Β', σ. 891-892, 897-1107.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Φίλη και Γ. Κουτσούκου. τόµ. Β', σ. 1143.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Θεοδωράκη. τόµ. Β', σ. 1150.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Νικολόπουλου, Σ. Γεωργιάδη και Γ. Λαµπρούλη (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1152, 1154.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Θεοχάρη. τόµ. Β', σ. 1162.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του νόµου περί «Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία
που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 22-12-2014 έγκλησης
του Αναστασίου Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος (Προέδρου
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), που αφορά τον πρώην Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της συκοφαντικής δυσφήµισης και της εξύβρισης (άρθρα 363 και 361 Ποινικού
Κώδικα) κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη διά
δηλώσεών του στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων τον Σεπτέµβριο
του 2014. τόµ. Β', σ. 1181.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή", µε την οποία ενηµερώνει α) για το 26/21-3-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε
το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Δηµήτριος Στρατούλης από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β) για το
27/21-3-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν οι κ.κ. 1) Αναστασία Χριστοδουλοπούλου στη θέση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2) Χρήστος Σπίρτζης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, 3) Κωνσταντίνος Φωτάκης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και 4) Δηµήτριος Στρατούλης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Β', σ. 1278-1279.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατρούγκαλου και Ζ. Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1301.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 23
Μαρτίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία, που σχηµατίστηκε
κατόπιν των από 18-8-2014 "Αναφορών-Καταγγελιών" και
των από 5-11-2014 υποµνηµάτων που επέχουν θέση εγκλήσεων των Χαραλάµπους Καλογεράκη του Γεωργίου, του Αντωνίου Σαριδάκη του Μύρονος, Ηλία-Θεοχάρη Τσικόγια
του Γεωργίου και Γεωργίου Ερµή του Κωνσταντίνου, κατοίκων Ρεθύµνου Κρήτης, που αφορά όλα τα µέλη της πρώην
κυβερνήσεως για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 Π.Κ. και 120 του Συντάγµατος) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. τόµ. Β', σ.
1307.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Λυκούδη και Ζ. Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Γ', σ. 1413.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 1413/3-4-2015 έγγραφο
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Αττικής Ηλίας Κασιδιάρης. τόµ. Γ', σ. 1422.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Διαµαντόπουλου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ.
Γ', σ. 1502, 1503.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη. τόµ. Γ', σ. 1543.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Κώτσια, Σ. Γεωργιάδη και Δ. Χαραλαµπίδου (Προεδρεύουσα). τόµ. Γ', σ. 1582.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Θεοχάρη. τόµ. Γ', σ. 1716, 1721, 1722, 1723.
Αποχώρηση των Βουλευτών κ.κ. Ι. Τραγάκη και Π. Μηταράκη από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α'
41)". τόµ. Γ', σ. 1727.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
µε αφορµή την από 31-7-2013 αναφορά-καταγγελία και το
από 10-3-2014 συµπληρωµατικό υπόµνηµα του Ιωάννη
Μπακαράκου του Σταύρου, κατοίκου Αθηνών, ως µόνιµου
εκπροσώπου της ανώνυµης εταιρείας µε το διακριτικό τίτλο
"ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΘΗΒΑΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα
επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 6, κατά των τέως Υπουργών: α) Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, β) Οικονοµικών Ιωάννη Στουρνάρα και γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων Αθανασίου Τσαυτάρη, καθώς και των προκατόχων τους. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατόπιν έγγραφης
καταγγελίας του Γεωργίου Πάφη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού, κατοίκου Κοµοτηνής, και αφορά τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, που φέρεται διεπραχθέν κατά την έκδοση υπουργικής απόφασης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών έτους
2014-2015 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. τόµ. Γ',
σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
κατόπιν της από 18-11-2013 έγγραφης καταγγελίας και του
από 19-3-2014 εγγράφου υποµνήµατος, που επέχουν θέση
εγκλήσεως, του Μάρκου Ιερωνυµάκη του Ιωσήφ, κατοίκου
Παντάνασσας Αµαρίου Ρεθύµνου και αφορά τους κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο και Αντώνιο Σαµαρά, πρώην Πρωθυπουργούς, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργούς Οικονοµικών, και Δηµήτριο Αβραµόπουλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών. τόµ. Γ', σ. 1834.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Σ.
Βούλτεψη. τόµ. Γ', σ. 1849.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Τριανταφυλλίδη. τόµ. Γ', σ. 1855, 1857, 1858.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βορίδη. τόµ. Γ', σ. 1858.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη. τόµ. Γ', σ. 1962.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Μπουκώρου και Δ. Χαραλαµπίδου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Γ', σ. 1970.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Αµυρά, Α. Κυρίτση και Δ. Χαραλαµπίδου (Προεδρεύουσα). τόµ. Γ', σ. 1986.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Α. Τριανταφυλλίδη. τόµ. Γ', σ. 1987,
1988.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. Γ', σ. 1994,
1995.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κικίλια και Ν. Βούτση. τόµ. Δ', σ. 2081.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Ι. Σταθά. τόµ. Δ', σ. 2083.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατρούγκαλου και Κ. Μητσοτάκη. τόµ. Δ', σ. 2089.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Ζωής Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Δ', σ. 2193, 2194.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Π.
Χριστοφιλοπούλου. τόµ. Δ', σ. 2477.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Μπαλτά. τόµ. Δ', σ. 2480, 2841, 2842.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Μηταράκη, Χ. Σπίρτζη και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2522.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου Καραγκούνη.
τόµ. Δ', σ. 2529-2769.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Η.
Κασιδιάρη. τόµ. Δ', σ. 2532, 2533.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Τασούλα. τόµ. Δ', σ. 2532.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου
Καραγκούνη. τόµ. Δ', σ. 2533-2769.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ.
1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά τους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Μάκη Βορίδη, Σπυρίδων- Άδωνι Γεωργιάδη και
Μάριο Σαλµά, σχετικά µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων περί αναδροµικής ανατιµολόγησης
φαρµάκων. τόµ. Ε', σ. 3089.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ.
1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 8 Νοεµβρίου του 2013 µηνυτήριας αναφοράς της ανώνυµης ε-

ταιρείας µε την επωνυµία "Σπανός Ανώνυµη Βιοµηχανική
και Εµπορική Εταιρεία Τροφίµων" και αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο
Τσαυτάρη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος - κατ' άρθρων 13α και 259 του Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε ενέργειες ή παραλείψεις του για
την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράµµατος του έτους 2013 "Δωρεάν διανοµή ρυζιού" στους άπορους της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3089.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Σκούµα, Ι. Λαγού και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων).
τόµ. Ε', σ. 3110.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Σκρέκα. τόµ. Ε', σ. 3225.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
2.6.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, σχετικά µε τη χρήση
του προβλήτα στο Μετόχι Θερµησίας του Δήµου Ερµιονίδας. τόµ. Ε', σ. 3232.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 3241.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. Ε', σ. 3303.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα
61, παράγραφος 2 και 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα
43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 33923539.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη
Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 3392-3539.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα εξέλεξε, µετά από πανελλαδική
µυστική ψηφοφορία και σύµφωνα µε το καταστατικό του,
νέο Πρόεδρο του Κινήµατος, τη Βουλευτή Β' Αθήνας κ.
Φωτεινή Γεννηµατά, η οποία αναλαµβάνει και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ε', σ. 3618-3619.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Πετράκου, Α. Λοβέρδου, Α. Κουράκη και Ι. Μπαλάφα
(Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ. 3659, 3660.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 283-2014 αναφοράς-καταγγελίας του Πανελληνίου Συνδέσµου Φωτοβολταϊκών και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη
Μανιάτη και τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για
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το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (259ΠΚ), σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της Οριακής Τιµής Συστήµατος που φέρεται να οδηγεί στην αύξηση του συσσωρευµένου ελλείµµατος του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού ΑΠΕ. τόµ. ΣΤ', σ. 3715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε, κατόπιν της από 101-2015 µηνυτήριας αναφοράς του Σωµατείου µε την επωνυµία "Πανελλήνιος Σύλλογος Φωλτωβολταϊκών Στέγης
και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για τα φερόµενα
ως τελεσθέντα αδικήµατα της απιστίας στην Υπηρεσία
(259ΠΚ), της απιστίας (390ΠΚ), της παρακώλυσης της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων (259ΠΚ) και
µάλιστα διακρινόµενης εκ του αποτελέσµατος (259ΠΚ),
σχετικά µε τη φερόµενη µη διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας του ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ και µέσω αυτού και της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως όφειλαν, στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους. τόµ. ΣΤ', σ. 3715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 1310-2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Νικολάου Κανακόπουλου και αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον τέως Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο, τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και τα µέλη του τέως Υπουργικού Συµβουλίου,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ηθικής αυτουργίας σε εσχάτη προδοσία (άρθρο 134ΠΚ), σχετικά µε την υπογραφή πρότασης προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
για την έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3716.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ν. Βούτση και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων).
τόµ. ΣΤ', σ. 3744.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΣΤ', σ. 3751, 3752.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Α. Χριστοδουλοπούλου. τόµ. ΣΤ', σ. 3752.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Π. Λαφαζάνη. τόµ. ΣΤ', σ. 3921.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Βούτση και Ζωής Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. ΣΤ', σ. 3926.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ.
ΣΤ', σ. 4029.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καραγιαννίδη και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ.
ΣΤ', σ. 4032.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Πετράκου. τόµ. ΣΤ', σ. 4055.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ηρακλείου κ.
Κωνσταντίνου Δαµαβολίτη, προς την Πρόεδρο της Βουλής

κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ', σ. 4100,
4102.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των "Ανεξάρτητων Ελλήνων" κ. Πάνου Καµµένου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Δαµαβολίτης, από τις 2 Ιουλίου
2015, δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Ελλήνων". τόµ. ΣΤ', σ. 4100-4101.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Γρηγόριος Μακαρώνας θα καταλάβει τη βουλευτική έδρα του παραιτηθέντος Βουλευτού κ.
Κωνσταντίνου Δαµαβολίτη, ως πρώτος εκ των αναπληρωµατικών από το συνδυασµό του κόµµατος «Ανεξάρτητοι
Έλληνες» στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ', σ. 4103.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γ. Μακαρώνα, σε αντικατάσταση του κ. Κ. Δαµαβολίτη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ.
ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, µετά την κατάθεση της από 30 Σεπτεµβρίου
2014 µηνυτήριας αναφοράς και του από 26 Ιουνίου 2014
υποµνήµατος του κ. Ευστάθιου Καµαράτου κατά του πρώην
Υπουργού Παιδείας -σύµφωνα µε τα καταγγελόµενα πρόκειται για τον κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο - για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος,
σχετικά µε τη µη τήρηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά του
Πρυτάνεως και των µελών της Συγκλήτου για παράνοµες
πράξεις που έλαβαν χώρα µε την υπό 5 Μαΐου 2011 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε την
οποία ο καταγγέλλων δεν εξελέγη οµότιµος καθηγητής.
τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 19 Ιουνίου
2013 αίτησης και αναφοράς του κ. Ιωάννη Κουνέλη για τα
φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα των άρθρων 259 και
232Α του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή παράβαση καθήκοντος και µη συµµόρφωση µε διάταξη δικαστικής απόφασης, που αφορούν τον τέως Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Σίµο Κεδίκογλου και τον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, σχετικά µε την έκδοση από
αυτούς της υπ' αριθµόν ΟΙΚ.2/11-6-2013 κοινής υπουργικής αποφάσεως για την "κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης ΕΡΤ Α.Ε." και δεύτερον, τη µη συµµόρφωσή τους µε
την από 17 Ιουνίου 2013 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής
απόφασης, µε αποτέλεσµα να µην επαναεκπέµψει ο ραδιοφωνικός σταθµός ΕΡΑ Τρίπολης στη συχνότητα 101,5FM,
κατά τον Ιούνιο του 2013. τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
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δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν διενεργηθείσης
προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά τον διατελέσαντα Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σκορδά για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, τελεσθείσης υπό την επιβαρυντική περίσταση της νοµοθεσίας
περί καταχραστών του δηµοσίου, από την οποία το όφελος
που πέτυχε ο δράστης και η φερόµενη ζηµία που προξενήθηκε στο δηµόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ
και είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φερόµενο χρόνο τέλεσης την 6η Ιουνίου 2014. τόµ. ΣΤ', σ. 4110.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τσανάκα, Χ. Παππά και Δ. Χαραλαµπίδου (Προεδρεύουσα). τόµ. ΣΤ', σ. 4201.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 5
Ιουλίου 2015, η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε το
καταστατικό της, τον νέο Πρόεδρό της, τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Ι. Μεϊµαράκη. τόµ. ΣΤ', σ.
4221-4222.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Νίκου Χουντή Βουλευτή
Β' Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου,
µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από τη θέση του
Βουλευτή. τόµ. ΣΤ', σ. 4362-4364.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κυρίτση (µε πολιτικό όρκο), σε αντικατάσταση του κ. Χουντή, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ζ', σ. 4365.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Κεγκέρογλου. τόµ. Ζ', σ. 4369.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
4385, 4386, 4387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ζωής Κωνσταντοπούλου. τόµ. Ζ', σ. 4457.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ. Ζ',
σ. 4461.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ο.
Βαλαβάνη. τόµ. Ζ', σ. 4479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Αυγενάκη. τόµ. Ζ', σ. 4479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Π. Καµµένου. τόµ. Ζ', σ. 4487, 4488.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, την
30/6/2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία, που σχηµατίσθηκε κατόπιν της από
9/4/2015 µήνυσης του Δορυλάου Κλαπάκη και αφορά τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο για τις φερόµενες πράξεις της εσχάτης προδοσίας, της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της απάτης και της απατηλής πρόκλησης βλάβης (άρθρα 134-137, 259, 239, 386
και 389 Π.Κ.) σχετικά µε την κατάθεση και προώθηση του
νοµοσχεδίου: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" και δη του άρθρου 15, αυτού που αφορά τη µετατροπή θέσεων προσωπι-

κού ΙΔΑΧ σε θέσεις µονίµων υπαλλήλων. τόµ. Ζ', σ. 4500.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
15η Ιουλίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και
4 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύει, την από 22/5/2015 καταγγελία «Ενεργών Πολιτών»
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία απεστάλη στον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ και αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο,
για τη διερεύνηση τυχόν τελεσθέντων αδικηµάτων κατά την
εκτέλεση του έργου: "Αποναρκοθέτηση του Γράµµου". τόµ.
Ζ', σ. 4500.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αυγενάκη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
4621.
Ανακοινώνεται επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ.
Νικόλαο Μιχαλολιάκο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Β' Πειραιώς Ιωάννης Λαγός, ορίζεται ως αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, στη θέση του, έως τώρα αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Βουλευτή Αττικής Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Ζ', σ. 4627-4628.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ.
Φωτεινής Γεννηµατά. τόµ. Ζ', σ. 4647.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 61
παράγραφος 2 και 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α
και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Βασιλείου Γιόγιακα (2 δικογραφίες) και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Ζ', σ. 4665-4784.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της υπ' αριθµ.πρωτ. 3328/21.7.2015 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Απόστολου Γκλέτσου, Δηµάρχου
Στυλίδας και Προέδρου του Πολιτικού Κόµµατος ΤΕΛΕΙΑ,
η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη
Βαρουφάκη, σχετικά µε τις ενέργειες που φέρεται να έπραξε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, οι οποίες εξέθεσαν το ελληνικό κράτος και τους πολίτες του σε αρνητική
συµπεριφορά τρίτων κρατών και σε λήψη οικονοµικών µέτρων εναντίον της χώρας, προκαλώντας βλάβη στην οικονοµική ζωή της Ελλάδας. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της υπ' αριθµ. πρωτ. 3348/22.7.2015 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη για τη διερεύνηση της συνδροµής ουσιωδών και αποχρωσών ενδείξεων των φερόµενων
αδικηµάτων των άρθρων 134 παράγραφος 2β και 135 ΠΚ
και συγκεκριµένα για την παραβίαση της εντολής διαπραγµάτευσης µε τους εταίρους-δανειστές και το Διεθνές Νοµι-
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σµατικό Ταµείο, προκειµένου να συναφθεί συµφωνία για
τη χρηµατοδότηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την απεµπλοκή της οικονοµίας από την ύφεση. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 28 Ιουλίου 2015 µήνυσης του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του κατά την οργάνωση και υλοποίηση
ηλεκτρονικής εισβολής στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, από όπου υπεκλάπη το λογισµικό και ΑΦΜ των φορολογουµένων, προκειµένου να κατασκευάσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστηµα για την εισαγωγή παράλληλου νοµίσµατος. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος και 1 και 4 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 26.6.2014 µηνυτήριας αναφοράς
των 1) Νιόβης-Δήµητρας Βασιλάκου-Θεοδωράτου και 2)
Βασιλείου Σωτηρόπουλου, υπό την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της "Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων-Π.Ε.Σ.Τ.Υ.", και αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του 2011 έως 26.2.2014 για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς τους, σχετικά µε την
άρνησή τους να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασµό του
πρώην ΤΕΑΔΥ και ήδη ΕΤΑΑ το ποσοστό των εισπραττόµενων ΔΕΤΕ που προοριζόταν για τους συνταξιούχους τελωνειακούς κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του
2011 έως 26-2-2014. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν
της καταγγελίας της κ. Χρυσούλας Τσάτσκου, και αφορά
τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης
συµπεριφοράς του σχετικά µε τη µη τοποθέτηση της καταγγέλλουσας σε θέση Προϊσταµένης Γενικής Διευθύνσεως
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά το χρονικό διάστηµα από 23-8-2010 έως 28-11-2011. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Βασιλείου Γιόγιακα και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Ζ', σ. 4669-4784.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Βαρουφάκη και Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. Ζ', σ. 4874, 4878,
4879.
Ανακοινώνεται η από 21 Αυγούστου 2015 δήλωση αποχώρησης είκοσι πέντε Βουλευτών από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκρότησης ανεξάρτητης ενιαίας Κοινοβουλευτικής Οµάδας
µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π.
Λαφαζάνη, Βουλευτή Β' Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ', σ.
5012-5015.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από
25-4-2013 αναφοράς που επέχει θέση µηνύσεως του Παναγιώτη Βάγγη, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Θεραπευτηρίου "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" και αφορά στους πρώην Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ.κ. Ιωάννη Βρούτση και Νικόλαο Παναγιωτόπουλο αντιστοίχως, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς
τους σχετικά 1) µε τη µη αποδοχή της παραίτησης του ανωτέρου καταγγέλλοντος επί µακρώ και 2) µε τη µετακίνηση υπαλλήλου από το ως άνω θεραπευτήριο στο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας. τόµ. Ζ', σ. 5016.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από
7-7-2014 µηνυτήριας αναφοράς των κ.κ. Δέσποινας Χασιώτη, Ελένης Αθηναίου, Θεανώς Βλάχου και Δηµητρίου
Γκόγκου και αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του σχετικά µε τη
διαδικασία µετατάξεων που έλαβε χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παράγραφος 11 του ν.4172/2013 για το
µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας προς
την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν του από
28-7-2015 εγγράφου της επίκουρης εισαγγελέως εγκληµάτων διαφθοράς και αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του σχετικά µε την υπογραφή και
την εκτέλεση της υπ. αριθµ. 13/2003 Σύµβασης Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων που απορρέουν από την προµήθεια
του άρµατος µάχης Leopard 2HEL (Σύµβαση 016Α/03 του
ΥΕΘΑ). τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν µηνύσεως του Αρτεµίου Ματθαιόπουλου, Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, και αφορά στον πρώην Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.
Χαράλαµπο Αθανασίου, για το φερόµενο αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), σχετικά µε την παράβαση διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα για το επισκεπτήριο φυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. δ) στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου τόµ. Ζ', σ. 5021.
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ΒΟΥΛΗ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τραγάκη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της
Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 173 Προεδρικό Διάταγµα:
"Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και
σύγκλιση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-2.
Τελετή του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΣΤ' Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 8.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον οριζόµενο στο άρθρο 59 του Συντάγµατος όρκο. τόµ. Α', σ.
8.
Ορκωµοσία του βουλευτή κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, της ΙΕ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας,
σύµφωνα µε τον οριζόµενο στο Σύνταγµα όρκο επί του Κορανίου. τόµ. Α', σ. 8.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον
πολιτικό όρκο. τόµ. Α', σ. 16.
Ορκωµοσία (µε πολιτικό όρκο) των κ.κ. Ι. Βαρουφάκη
και Ε. Τσακαλώτου, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν Βουλευτές
στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και δεν ορκίστηκαν στις
5 Φεβρουαρίου 2015. τόµ. Α', σ. 27.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί το 22/26-1-2015 προεδρικό διάταγµα µε το οποίο διορίστηκε στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27, 28.
Ανακοινώνεται επιστολή της κ. Σ. Αντωνάκου, Βουλευτού
Α' Πειραιώς µε την οποία δηλώνει, σύµφωνα µε το άρθρο
57 παρ. 2 του Συντάγµατος, ότι επιλέγει το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α', σ. 27, 33.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία
γνωστοποιεί το 21/26-1-2015 προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο κ. Αντώνης Σαµαράς από τη θέση του Πρωθυπουργού και απαλλάχθηκε από το καθήκοντά του. τόµ. Α', σ. 27, 28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 23/27-1-2015 περί αποδοχής της παραίτησης µελών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 27-30.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 25/27-1-2015 µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησής του. τόµ. Α', σ. 27,
30-32.
Εκλογή Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο
Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 34.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του
Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 34.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της ονοµαστικής µυστικής
ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για την

ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας εκλέγεται η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
34.
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων της Βουλής 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 τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 37-44.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των επτά Αντιπροέδρων της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 39,
41.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 41.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Α' Αντιπροέδρου της Βουλής εξελέγη ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, για το
αξίωµα του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, για
το αξίωµα του Γ' Αντιπροέδρου η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου, για το αξίωµα του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης, για το αξίωµα του ΣΤ' Αντιπροέδρου ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης και για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου ο κ.
Γεώργιος Λαµπρούλης. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου της
Βουλής ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης δεν εξελέγη, διότι
δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη, κατά το άρθρο 67 του
Συντάγµατος και 8 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής, πλειοψηφία. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα
της Βουλής της ΙΣΤ' Περιόδου της Α' Συνόδου εξελέγησαν
οι κ.κ. Αθανάσιος (Νάσος) Αθανασίου, Γεώργιος Πάντζας
και Κωνσταντίνος Κουκοδήµος. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής
µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα του ΣΤ' 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. 43,
44.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των Γραµµατέων
της Βουλής της ΙΣΤ' Περιόδου της Α' Συνόδου εξελέγησαν
οι κ.κ. Παναγιώτα Δριτσέλη, Ζήσης Ζάννας, Δανάη Τζίκα Κωστοπούλου, Βασίλειος Τσίρκας και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµο-
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κρατίας οι κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Σπυρίδων - Άδωνις
Γεωργιάδης και Ιωάννης Βρούτσης. τόµ. Α', σ. 46, 48.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή οι κ.κ. Χρήστος Παππάς και Γεώργιος
Γερµενής. τόµ. Α', σ. 46, 49.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Μαντά, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι κ.κ. Νικόλαος Φίλης, Αθανάσιος Πετράκος και Όλγα Γεροβασίλη. τόµ. Α', σ. 46 - 47.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" οι κ.κ. Χάρης Θεοχάρης και Αντιγόνη Λυµπεράκη. τόµ. Α', σ. 46, 50.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται
ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος οι κ.κ. Αθανάσιος Παφίλης και Νίκος
Καραθανασόπουλος. τόµ. Α', σ. 46, 51.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος. τόµ. Α', σ. 46, 52.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος τόµ. Α',
σ. 46, 53.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην έκδοση, κυκλοφορία και επίδοση εγγράφων,
µε ηµεροµηνίες 6 και 7 Φεβρουαρίου του 2015, φεροµένων ως εκδοθέντων "µε εντολή Προέδρου" από διαφόρους
Προϊσταµένους Διευθύνσεων. τόµ. Α', σ. 103.
Ανακοινώνεται το από 10 Φλεβάρη 2015 έγγραφο του
Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης προς την Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την πέραν της 24:00
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κατ' άρθρο 141 παράγραφος
3 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 257-258.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου, έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε την οποία προτείνει τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ.
272, 273.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, µε την ο-

ποία προτείνει τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο ως υποψήφιο
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 274.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου, έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού, µε την οποία προτείνει
τον κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 275.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε την οποία προτείνει τον κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο ως
υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 276.
Ανακοινώνονται οι υπ’ αριθµόν 2427/1522/20-2-2015
και 2428/1523/21-2-2015 αποφάσεις της Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη σύσταση,
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και την συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Κοινοβουλευτικής Περιόδου οι οποίες είναι οι εξής: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 293-304.
Ανακοινώνεται ότι ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Α. Αθανασίου,
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες
που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Παναγιώτη Μπεγλίτη και β) τους τέως, Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη και Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Γεώργιο Ντόλιο. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-6-2014 µηνυτήριας αναφοράς
του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
"Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ", που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνιο Μπέζα για την τέλεση πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος που φέρεται τελεσθέν
από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε µε την
έκδοση εγκυκλίων του προς τους διοικητές όλων των υγειονοµικών περιφερειών. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά
τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, Γιάννο Παπαντωνίου, Ευάγγελο Μεϊµαράκη και Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά µε τη διερεύνηση
καταγγελιών που έλαβαν χώρα στις 21-1-2014 στην τηλεοπτική εκποµπή "Απαγορευµένη Ζώνη" του τηλεοπτικού
σταθµού "EPSILON TV", αναφορικά µε τις διαδικασίες
προµήθειας οπλικών συστηµάτων εξοπλισµών για τις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατί-
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στηκε κατόπιν της από 16 Δεκεµβρίου 2014 ανώνυµης αναφοράς, η οποία φέρει ως αποστολέα τη ΔΟΥ Γλυφάδας και
αφορά τον τέως Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη, για ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες σε σχέση µε όσα εκτίθενται στην εν λόγω αναφορά. τόµ. Α', σ. 305.
Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του Προεδρείου, για
την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας
του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω
της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας
σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης, προκειµένου η
σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι
Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν το καθήκον τους κατά
τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α', σ.
306.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί της προτάσεως της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την
επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των
κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α', σ. 553-625.
Ανακοινώνεται η πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου: "Για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών προς την Ελλάδα, διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών". τόµ. Α', σ. 554-560.
Ανακοινώνονται οι επιστολές της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρο
Θεοδωράκη και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρη
Κουτσούµπα, σχετικά µε την πρότασή της: "Για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών προς την Ελλάδα, διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής
των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών". τόµ. Α', σ. 561567.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 12-1-2015
µήνυσης της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, που αφορά τους πρώην Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανδρέα
Λοβέρδο, για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της
παράβασης καθήκοντος και της υπεξαίρεσης. τόµ. Α', σ.
585, 587.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 17 Νοεµβρίου του 2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Αλέξη Κούγια,
δικηγόρου και Προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισµού και
Πολιτισµού κ. Ιωάννη Ανδριανό για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος σχετικά µε την αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 15-1-2015
µήνυσης του κ. Χαράλαµπου Παπαδόπουλου, σκηνοθέτηπαραγωγού, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αθλητισµού
και Πολιτισµού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για το φερόµενο
ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης καθήκοντος, σχετικά
µε την παράλειψη υλοποίησης του διορισµού του ανωτέρω
µηνυτή ως Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς της µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε
την επωνυµία "Κίνηση Ακοµµάτιστων Πολιτών Αγρινίου",
που αφορά στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τα έτη 2009 έως την
14.01.2015 για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης του Συντάγµατος και προσβολής του πολιτεύµατος - άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε τον τρόπο επιβολής και είσπραξης τελών κυκλοφορίας. τόµ. Α', σ.
585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων "Εννέα Μούσες", του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά
µε την µη έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών στο ως άνω σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014. τόµ. Α', σ. 585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν ανώνυµης αναφοράς
προς τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος που αφορά
στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά µε τη φερόµενη τέλεση
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πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη την έκδοση υπουργικής απόφασης για την έγκριση κατανοµής ενταγµένων ωρών
στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. τόµ. Α', σ. 586, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή την από 20-122012 µήνυση των κ.κ. Εµµανουήλ και Θεµιστοκλή Κουτεντάκη που αφορά στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων σχετικά µε τη µη διαβίβαση δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όφελός του. τόµ. Α', σ.
586, 588.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2792/1704/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 43 Α' του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και ορίστηκε ως Πρόεδρός της η κα Δέσποινα Χαραλαµπίδου, Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 590, 591-592.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2913/1797/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 590, 593-595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2914/1798/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπές Οικονοµικών
και Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α', σ. 590, 596-598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3095/1928/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 590, 599-601.
Αναφορά στη 15η Μαρτίου 1943, ηµέρα µνήµης της έναρξης της "Τελικής Λύσης" για τους εβραϊκής καταγωγής
και Ροµά Θεσσαλονίκης και απότιση φόρου τιµής σε αυτούς. τόµ. Α', σ. 625.
Ανακοινώνεται ότι αµέσως µετά τη λήξη της ειδικής συνεδριάσεως της Βουλής της 18ης Φεβρουαρίου 2015, κατά
την οποία εξελέγη ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και σύµφωνα µε τη δοθείσα από το Σώµα εντολή, η Πρόεδρος της
Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδευόµενη από τα
µέλη του Προεδρείου του Σώµατος, επισκέφθηκε τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο
και του ανήγγειλε εκ µέρους ολοκλήρου του Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και την εκλογή
του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ.
627.
Ανακοινώνεται η προσφώνηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον εκλεγέντα Πρόε-

δρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
627.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του εκλεγέντος Προέδρου
της Δηµοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, προς την
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
627, 628.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
629.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2809/1719/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 Α, 11 και 12
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 631, 644.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3918/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 32 Α του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ. 631, 641-643.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3919/2487/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Α του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους. τόµ.
Α', σ. 631, 638-640.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3920/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων. τόµ. Α', σ.
631, 635-637.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3921/2489/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο της
ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή για
την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 631, 632-634.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 21-12-2012
µηνυτήριας αναφοράς του Βασιλείου Λεωνίδα Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου του πολιτικού κόµµατος "ΚΙΝΗΜΑ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ", που αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της πρόκλησης σε τέλεση πληµµελήµατος,
κατά το άρθρο 186 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-10-2014
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µήνυσης της εδρεύουσας στη Μυτιλήνη ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε."
που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απείθειας, κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Αναφορά στην απόρριψη από την Εισαγγελία του αιτήµατος των προφυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να παραστούν στη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Α', σ. 648,
661, 692.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4044/2562/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς. τόµ. Α', σ.
674, 681-683.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4046/2564/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος. τόµ. Α', σ.
674, 684-686.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4048/2566/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Α', σ.
674, 675-677.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4049/2567/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών. τόµ. Α', σ. 674, 687-688.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4050/2568/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Α', σ. 674, 678680.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4052/2569/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Α', σ. 674, 689691.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατά-

ξεις" ύστερα από την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 στοιχείο 3 του
κανονισµού της βουλής και επιστροφή αυτής µετά τη διακοπή της συνεδρίασης. τόµ. Β', σ. 741.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Βορίδης και Σ.
Γεωργιάδης κατέθεσαν έγγραφο που τιτλοφορείται "Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής",
κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 750, 751.
Συζήτηση επί της αίτησης που κατάθεσαν οι Βουλευτές
κ.κ. Μ. Βορίδης και Σ. Γεωργιάδης, για "Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής" κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 751-753.
Εισήγηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για ψήφιση από το Σώµα του ψηφίσµατος που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Α. Βαγενά και αναγνώστηκε, µε θέµα "Διαµαρτυρία των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την
ανθρωπιστική κρίση" και ψήφιση αυτού. τόµ. Β', σ. 755,
848.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι (αναπληρωτές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας),
ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Κουτσούκος και Λεωνίδας Γρηγοράκος. τόµ. Β', σ. 765-766.
Ανακοινώνεται η από 26 Μαρτίου 2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών (πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του
κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών). τόµ. Β', σ. 1272-1276.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή", µε την οποία ενηµερώνει α) για το 26/21-3-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε
το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Δηµήτριος Στρατούλης από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β) για το
27/21-3-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν οι κ.κ. 1) Αναστασία Χριστοδουλοπούλου στη θέση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2) Χρήστος Σπίρτζης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, 3) Κωνσταντίνος Φωτάκης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και 4) Δηµήτριος Στρατούλης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Β', σ. 1278-1279.
Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε α-
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ντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα
ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης.
τόµ. Β', σ. 1282-1308.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 23
Μαρτίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία, που σχηµατίστηκε
κατόπιν των από 18-8-2014 "Αναφορών-Καταγγελιών" και
των από 5-11-2014 υποµνηµάτων που επέχουν θέση εγκλήσεων των Χαραλάµπους Καλογεράκη του Γεωργίου, του Αντωνίου Σαριδάκη του Μύρονος, Ηλία-Θεοχάρη Τσικόγια
του Γεωργίου και Γεωργίου Ερµή του Κωνσταντίνου, κατοίκων Ρεθύµνου Κρήτης, που αφορά όλα τα µέλη της πρώην
κυβερνήσεως για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 Π.Κ. και 120 του Συντάγµατος) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. τόµ. Β', σ.
1307.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
µε αφορµή την από 31-7-2013 αναφορά-καταγγελία και το
από 10-3-2014 συµπληρωµατικό υπόµνηµα του Ιωάννη
Μπακαράκου του Σταύρου, κατοίκου Αθηνών, ως µόνιµου
εκπροσώπου της ανώνυµης εταιρείας µε το διακριτικό τίτλο
"ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΘΗΒΑΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα
επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 6, κατά των τέως Υπουργών: α) Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, β) Οικονοµικών Ιωάννη Στουρνάρα και γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων Αθανασίου Τσαυτάρη, καθώς και των προκατόχων τους. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατόπιν έγγραφης
καταγγελίας του Γεωργίου Πάφη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού, κατοίκου Κοµοτηνής, και αφορά τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, που φέρεται διεπραχθέν κατά την έκδοση υπουργικής απόφασης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών έτους
2014-2015 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. τόµ. Γ',
σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
κατόπιν της από 18-11-2013 έγγραφης καταγγελίας και του
από 19-3-2014 εγγράφου υποµνήµατος, που επέχουν θέση
εγκλήσεως, του Μάρκου Ιερωνυµάκη του Ιωσήφ, κατοίκου
Παντάνασσας Αµαρίου Ρεθύµνου και αφορά τους κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο και Αντώνιο Σαµαρά, πρώην Πρωθυπουργούς, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργούς Οικονοµικών, και Δηµήτριο Αβραµόπουλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 6249/3967 από 28 Απριλίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κων-

σταντοπούλου µε την οποία συγκροτήθηκε, κατά το άρθρο
68, παρ. 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 144 επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών
που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς
των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και υλοποίηση των
Μνηµονίων. τόµ. Γ', σ. 1979-1982.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των διακοσίων εκτελεσθέντων της Καισαριανής. τόµ. Γ', σ. 2050.
Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου να πραγµατοποιηθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής ειδική συνεδρίαση µνήµης των θυµάτων και των ολοκαυτωµάτων. τόµ. Γ', σ. 2050.
Αναφορά στη σύσταση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες".
τόµ. Δ', σ. 2203, 2204.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή των Ελλήνων θα υποδεχθεί τα
θύµατα των Ολοκαυτωµάτων της Χιροσίµα και του Ναγκασάκι που επιβαίνουν στο "Πλοίο της Ειρήνης". τόµ. Ε', σ.
2982.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Γρηγόρη Λαµπράκη. τόµ. Ε', σ. 3089.
Απότιση φόρου τιµής, µε την ευκαιρία της επετείου µνήµης της Αλώσεως, στους ηρωικά πεσόντες υπερασπιστές
της "Βασιλεύουσας". τόµ. Ε', σ. 3190.
Συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού
της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος
για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Ε', σ. 3277-3304.
Αναφορά στην απευθείας µετάδοση από το Κανάλι της
Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό
Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε', σ. 3555, 3556, 3559.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 9103/5749/22.6.2015
απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 34 παρ.
7 του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπή αρµόδια επί
θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΣΤ', σ. 37113713.
Ανακοινώνεται ότι στις 17 και 18 Ιουνίου του 2015 ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά πορίσµατα και κατατέθηκε η
προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου
Χρέους, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στην πρωτότυπη αγγλική µορφή της στην ιστοσελίδα της Βουλής και θα είναι διαθέσιµη και στην ελληνική µετάφραση. τόµ. ΣΤ', σ. 3717.
Αναφορά στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των
Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3978, 3979, 3988, 3990, 3991,
3999, 4000, 4001, 4002, 4004, 4006, 4007, 4008, 4010,
4012, 4014, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023,
4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033, 4034, 4036, 4038,
4039, 4040, 4041, 4044, 4047, 4048, 4045, 4050, 4053,
4055, 4056, 4057, 4059, 4060, 4062, 4063, 4064, 4065,
4067, 4069, 4070, 4071.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Ηρακλείου κ.
Κωνσταντίνου Δαµαβολίτη, προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ', σ. 4100,
4102.
Ανακοινώνεται ότι ο κ. Γρηγόριος Μακαρώνας θα κατα-
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λάβει τη βουλευτική έδρα του παραιτηθέντος Βουλευτού κ.
Κωνσταντίνου Δαµαβολίτη, ως πρώτος εκ των αναπληρωµατικών από το συνδυασµό του κόµµατος «Ανεξάρτητοι
Έλληνες» στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ', σ. 4103.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κυρίτση (µε πολιτικό όρκο), σε αντικατάσταση του κ. Χουντή, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ζ', σ. 4365.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
κυπριακής τραγωδίας, της τουρκικής εισβολής και κατοχής
και στη µνήµη του Σωτήρη Πέτρουλα. τόµ. Ζ', σ. 4447.
Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 στις
19.30, θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση της Βουλής, προκειµένου να τιµηθεί η συµπλήρωση σαράντα ενός ετών από
την πτώση της χούντας στις 23 Ιουλίου του 1974 και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. τόµ. Ζ', σ. 4447.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης, µε επιστολή
του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε αίτηµα για προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε θέµα: "Αδυναµία της Κυβέρνησης για τη διαχείριση
των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών". τόµ. Ζ', σ.
5016-5020.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11173/7199, από
26 Αυγούστου 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου επανασυγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α Κανονισµού της Βουλής Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Ζ', σ.
5032-5036.
BRUSSELS GROUP
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το "Brussels Group". τόµ. Ε', σ. 3367.
BULLING
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, δηλαδή του bulling. τόµ. Β', σ. 851.
Αναφορά στο ζήτηµα του σχολικού εκφοβισµού και του
bulling. τόµ. Β', σ. 853, 854.
Γ
CAPITAL CONTROLS
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πιθανή παραβίαση εφαρµογής των
capital controls. τόµ. Ζ', σ. 4632.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α’, σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές

διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α’, σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ’, σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α’, σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.
ΓΕΦΥΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
µείωση του κόστους διέλευσης από τη Γέφυρα «Χαρίλαος
Τρικούπης» στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 2035.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ’, σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
Δ
ΔΑΚΟΣ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έγκαιρη πραγµατοποίηση της δακοκτονίας στις ελαιοκαλλιέργειες της χώρας. τόµ.
Γ', σ. 1699.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
στοιχεία και τα δεδοµένα που αφορούν το συνολικό ύψος
των δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, το ύψος των
κόκκινων δανείων και το ύψος των εγγυηµένων δανείων από το ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Γ', σ. 2048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των δανειολη-
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πτών του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Ε',
σ. 2993.
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων
της χώρας και τις πηγές χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β', σ.
857.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απογραφή και τη δηµοσιοποίηση
των µισθωµένων ακινήτων του Δηµοσίου και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του κόστους από µισθώσεις κτηρίων. τόµ. Ε', σ. 3323.
ΔΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας στη Μαγνησία.
τόµ. Ε', σ. 3389.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τα µέτρα προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και την καθυστέρηση στην ανάρτηση δασικών χαρτών. τόµ. Ε', σ. 3253.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις επιπτώσεις του δηµογραφικού προβλήµατος
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. τόµ. Β', σ. 1244.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης των απορριµµάτων στους Δήµους Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας στο Νοµό Ηλείας. τόµ.
Γ', σ. 1868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την κήρυξη των Δήµων Δωδώνης και Ζαγορίου ως πληµµυροπαθών. τόµ. Γ', σ. 2037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
πρόθεση της Κυβέρνησης για την απασχόληση τριάντα εργαζοµένων στο Δήµο Διρφύων - Μεσσαπιών. τόµ. Ε', σ.
3034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά «µε τις παραβιάσεις του Συντάγµατος και των νόµων από τον Δήµαρχο Πατρών». τόµ. Ε', σ. 3663.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
δηµοπράτηση του τµήµατος "Πάτρα-Πύργος" της Ολυµπίας
Οδού. τόµ. Β', σ. 1280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δηµοπράτηση του κυλικείου και του ανθοπωλείου που βρίσκονται εντός του νοσοκοµείου Ζακύνθου.
τόµ. Δ', σ. 2347.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ’, σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
(Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη στάση του ελληνικού δηµοσίου στη νέα συλλογική σύµβαση της ΔΕΗ. τόµ. Β', σ. 1249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα στα Ορυχεία της "ΔΕΗ
ΑΕ" στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Ε', σ. 3241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης της ρύθµισης των εκατό
δόσεων και στα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τη ΔΕΗ. τόµ. Ε',
σ. 3372.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τα δηµόσια έργα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας κ.κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Εµµανουήλ Κόνσολας, Φωτεινή Αραµπατζή, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Σάββας Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Σκρέκας και Στέργιος
Γιαννάκης). τόµ. Ε', σ. 3188-3225.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την υλοποίηση του αντιπληµµυρικού έργου στο
Κεφαλοχώρι του Δήµου Κόνιτσας. τόµ. Β', σ. 1352.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
έργα της «ΕΡΓΟΣΕ». τόµ. Ε', σ. 3674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
έργο της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ. τόµ. Ζ', σ. 4615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου του οδικού δικτύου ΗρακλείουΜεσαρά. τόµ. Ζ', σ. 4617.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµόσια τάξη και την προστασία του πολίτη. τόµ. Γ', σ. 1878.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για την προστασία των πολιτών του Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων στην περιοχή. τόµ. Ε', σ. 3011.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά «µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα κέντρα κράτησης».
τόµ. ΣΤ', σ. 3766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης
στον Ασπρόπυργο. τόµ. ΣΤ', σ. 4297.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1448/4-4-2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα
Κοινοβούλια άλλων χωρών και Διεθνείς Οργανισµούς σε
θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και
της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ', σ. 1377-1379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δανεισµό από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το "κούρεµα" του δηµοσίου χρέους και πιθανή
συµµετοχή της Ελλάδας στην τράπεζα των χωρών BRICS.
τόµ. Ε', σ. 3151.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νοµιµότητας
Ο.Τ.Α. - Οικονοµική βιωσιµότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. Κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης και άλλες διατάξεις
θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4627.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Νήσου Χίου
(ΔΕΥΑΝΧ). τόµ. ΣΤ', σ. 3768.
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση και διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας για
τη λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος
2, εδάφιο α' του Συντάγµατος και 115 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της από 26 Ιουνίου 2015 απόφασης και πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3821-3975.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα, που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΣΤ', σ. 3825-3833.
Κατάθεση της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για το περιεχόµενο
του δηµοψηφίσµατος από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παφίλη.
τόµ. ΣΤ', σ. 3829-3831.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβου-

λίου για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα. (Απορρίφθηκε). τόµ. ΣΤ', σ. 3833.
Ανακοίνωση και κατάθεση της από 26/6/2015 απόφασης
και πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή
Δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα, σύµφωνα µε το
άρθρο 44 παρ. 2 εδάφιο α' του Συντάγµατος. τόµ. ΣΤ', σ.
3942-3947.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της
από 26 Ιουνίου 2015 απόφασης και πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3948-3974.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου προς τη Βουλή για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα έγινε δεκτή. τόµ. ΣΤ', σ. 3975.
Αναφορά στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των
Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3978, 3979, 3988, 3990, 3991,
3999, 4000, 4001, 4002, 4004, 4006, 4007, 4008, 4010,
4012, 4014, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023,
4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033, 4034, 4036, 4038,
4039, 4040, 4041, 4044, 4047, 4048, 4045, 4050, 4053,
4055, 4056, 4057, 4059, 4060, 4062, 4063, 4064, 4065,
4067, 4069, 4070, 4071.
Ανακοινώνεται ότι στις 28 Ιουνίου 2015, µετά τη λήψη απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και την αποδοχή της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, εκδόθηκε το υπ' αριθµόν 62 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύεται η απόφασή της Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη
δηµοσίευση της απόφασης της Ολοµέλειας. τόµ. ΣΤ', σ.
3980, 3982-3983.
Ανακοινώνεται ότι στις 28 Ιουνίου 2015 εκδόθηκε το υπ'
αριθµόν 38 Προεδρικό Διάταγµα µε τίτλο: «Προκήρυξη Δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα». τόµ. ΣΤ', σ.
3980, 3984.
Ανακοινώνεται η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
εκδόθηκε και περιέχεται στο υπ' αριθµόν 64 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως από 28 Ιουνίου του 2015, µε τίτλο:
«Κατεπείγουσα ρύθµιση για την οργάνωση της διαδικασίας
διεξαγωγής του Δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015».
τόµ. ΣΤ', σ. 3980-3981, 3986-3987.
Ανακοινώνονται τα επίσηµα αποτελέσµατα του δηµοψηφίσµατος, το οποίο έλαβε χώρα στις 5 Ιουλίου 2015, σε υλοποίηση της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής για
διενέργεια του πρώτου δηµοψηφίσµατος από της ενάρξεως
ισχύος του Συντάγµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4097-4098.
Αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί
κάλυψαν τις τελευταίες ηµέρες το θέµα του δηµοψηφίσµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4099.
Αναφορά στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ', σ. 4112, 4113, 4117, 4119, 4120, 4132, 4133, 4136,
4143, 4144, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4152, 4153,
4155, 4157, 4163, 4164, 4166, 4168, 4169, 4170, 4172,
4173, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4180, 4181, 4184,
4185, 4186, 4188, 4189, 4190, 4192, 4193, 4194, 4195,
4196, 4197, 4198, 4199, 4201, 4202, 4203, 4205, 4217,
4218, 4225, 4228.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί της προτάσεως της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την
επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Δια-
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κοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των
κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α', σ. 553-625.
Ανακοινώνεται η πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου: "Για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών προς την Ελλάδα, διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών". τόµ. Α', σ. 554-560.
Ανακοινώνονται οι επιστολές της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρο
Θεοδωράκη και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρη
Κουτσούµπα, σχετικά µε την πρότασή της: "Για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών προς την Ελλάδα, διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής
των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών". τόµ. Α', σ. 561567.
Ανακοινώνεται η από 26 Μαρτίου 2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών (πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του
κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών). τόµ. Β', σ. 1272-1276.

Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2809/1719/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 Α, 11 και 12
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 631, 644.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3918/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 32 Α του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ. 631, 641-643.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3920/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων. τόµ. Α', σ.
631, 635-637.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3921/2489/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο της
ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή για
την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 631, 632-634.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού
της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος
για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Ε', σ. 3277-3304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενηµέρωση για την πορεία των διαπραγµατεύσεων της ελληνικής Κυβέρνησης µε τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου από τον EFSF και την επίτευξη νέας συµφωνίας. τόµ. Ε', σ. 3364.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ενίσχυση της διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα, πρόγραµµα
"ΔΙΑΥΓΕΙΑ". τόµ. Ε', σ. 3080.

ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνονται οι υπ’ αριθµόν 2427/1522/20-2-2015
και 2428/1523/21-2-2015 αποφάσεις της Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη σύσταση,
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και την συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Κοινοβουλευτικής Περιόδου οι οποίες είναι οι εξής: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 293-304.

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε."
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αναµόρφωση των κανόνων λειτουργίας της "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ", την εξεύρεση λύσης για τους επιχειρηµατίες, εµπόρους και αγρότες που αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις οικονοµικές υποχρεώσεις, καθώς και την εκ νέου απαγόρευση πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε', σ.
3342.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, σχετικά µε
την "πορεία των ερευνών για τις υποθέσεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων και κοµµάτων, καθώς και για µεγαλοκαταθέτες των λιστών HSBC (Λαγκάρντ), Λουξεµβούργου
κ.ο.κ.". τόµ. Β', σ. 1350.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, σχετικά µε
τα αποτελέσµατα των ενεργειών της Κυβέρνησης για την
καταπολέµηση της διαφθοράς. τόµ. ΣΤ', σ. 3817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας (για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς), σχετικά
µε το έργο της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ. τόµ. ΣΤ',
σ. 4305.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση των διορθωτικών τροποποιήσεων της Σύµβασης Έκδοσης µεταξύ της Κυβέρνησης της
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Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά,
δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων". (Κατάθεση).
τόµ. Β', σ. 1307.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας και της τεχνικής
διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε την εφαρµογή
του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά
τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3079.
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). τόµ. Ε', σ. 3089.
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".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3162.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας 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).
τόµ. Ε', σ. 3603.
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, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4653.
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). τόµ.
Ζ', σ. 4891.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Δ.Ν.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δανεισµό από το Διεθνές Νοµισµα-

τικό Ταµείο, το "κούρεµα" του δηµοσίου χρέους και πιθανή
συµµετοχή της Ελλάδας στην τράπεζα των χωρών BRICS.
τόµ. Ε', σ. 3151.
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' / 11.05.2015). τόµ.
Γ’, σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ. 2077-2135, 21372207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
ΔΙΚΗ "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διασφάλιση της δηµοσιότητας και της προστασίας
µαρτύρων στην επερχόµενη δίκη της Χρυσής Αυγής. τόµ.
Β', σ. 1365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της επικείµενης δίκης
της Χρυσής Αυγής. τόµ. Γ', σ. 1644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δίκη της
Χρυσής Αυγής στις 20 Απριλίου στις φυλακές Κορυδαλλού.
τόµ. Γ', σ. 1678.
ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την εγκατάσταση παράνοµων διοδίων στον αυτοκινητόδροµο «Α11» Σχηµαταρίου-Χαλκίδος. τόµ. Γ', σ. 1679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
µείωση του κόστους διέλευσης από τη Γέφυρα «Χαρίλαος
Τρικούπης» στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 2035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
αντίτιµο των διοδίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. τόµ. Δ', σ. 2517.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά α) µε τις παραιτήσεις διοικητών
νοσοκοµείων και β) µε τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών µονάδων. τόµ. Ε', σ. 3004.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος
και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε’, σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4163-4210, 4244-4274.
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ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο διυλιστήριο των «Ελληνικών
Πετρελαίων» (ΕΛΠΕ) στον Ασπρόπυργο. τόµ. Ε', σ. 3239.
ΔΩΡΕΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετατροπή των φορολογικών συντελεστών στις δωρεές για ανθρωπιστικούς σκοπούς. τόµ. Ε',
σ. 3318.
Ε
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απαξίωση του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος. τόµ. Ε', σ. 3054.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της εγκληµατικότητας στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. τόµ. ΣΤ', σ. 3977.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποπεράτωση του καθέτου οδικού άξονα Εγνατίας Οδού στον Έβρο. τόµ. Ε', σ. 3681.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τελετή του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΣΤ' Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 8.
Ανακοινώνεται η προσφώνηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
627.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του εκλεγέντος Προέδρου
της Δηµοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, προς την
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
627, 628.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
629.
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (Ε.Λ.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην Εθνική Λυρική σκηνή και την εξασφάλιση της κρατικής επιχορήγησης. τόµ. Γ', σ. 2016.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ε', σ. 3137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού του ΕΚΑΒ στη Σάµο
και την Ικαρία. τόµ. Ε', σ. 3235.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κρίση
στο χώρο του βιβλίου. τόµ. Ε', σ. 2988.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε θέµατα του Εθνικού Κτηµατολογίου. τόµ. Ε', σ.
3623.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την καθυστέρηση της υλοποίησης προγραµµάτων εγκεκριµένης χρηµατοδότησης ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία εκατόν εξήντα χιλιάδων νέων
θέσεων απασχόλησης. τόµ. Δ', σ. 2352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ. τόµ. Ε', σ. 3545.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων από την ελληνική αγορά.
τόµ. Ε', σ. 3012.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την υποβάθµιση και την απαξίωση
του θεσµού της Εθνοφυλακής. τόµ. ΣΤ', σ. 3755.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1448/4-4-2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα
Κοινοβούλια άλλων χωρών και Διεθνείς Οργανισµούς σε
θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και
της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ', σ. 1377-1379.
Αναφορά στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση
της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του
δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την
προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και
Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό
της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας,
της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης,
που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους».
τόµ. Γ', σ. 1377, 1380, 1381, 1392, 1402, 1408, 1409,
1413, 1415, 1416, 1419, 1420.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2792/1704/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπού-
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λου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 43 Α' του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και ορίστηκε ως Πρόεδρός της η κα Δέσποινα Χαραλαµπίδου, Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 590, 591-592.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4044/2562/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς. τόµ. Α', σ.
674, 681-683.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4046/2564/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος. τόµ. Α', σ.
674, 684-686.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4048/2566/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Α', σ.
674, 675-677.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4049/2567/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών. τόµ. Α', σ. 674, 687-688.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4050/2568/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Α', σ. 674, 678680.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4052/2569/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Α', σ. 674, 689691.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 4337/2703, από 19 Μαρτίου
2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Β', σ. 892, 893-894.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 4335/2702, από 19 Μαρτίου
2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 892, 895-896.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11173/7199, από
26 Αυγούστου 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής

κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου επανασυγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α Κανονισµού της Βουλής Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Ζ', σ.
5032-5036.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Εκλογή Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο
Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 34.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του
Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 34.
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων της Βουλής 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 τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 37-44.
Ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Α', σ. 45-61.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Α', σ. 63-154.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 155269.
Εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 1, 2, 4 και 5 του Συντάγµατος και τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 271-292.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για
την αίτηση άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 306-550.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί της προτάσεως της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την
επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των
κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α', σ. 553-625.
Ορκωµοσία του εκλεγέντος Προέδρου της Δηµοκρατίας
κ. Προκοπίου Παυλόπουλου. τόµ. Α', σ. 627-629.
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, Νικολάου Καραθανασόπουλου
και Χρήστου Κέλλα. τόµ. Β', σ. 869-1108.
Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα
ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης.
τόµ. Β', σ. 1282-1308.
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Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 144 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της
Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης
και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή
και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ', σ. 1355-1438.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου Καραγκούνη.
τόµ. Δ', σ. 2529-2769.
Συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανονισµού
της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος
για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Ε', σ. 3277-3304.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα
61, παράγραφος 2 και 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα
43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 33923539.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 61
παράγραφος 2 και 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α
και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Βασιλείου Γιόγιακα (2 δικογραφίες) και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Ζ', σ. 4665-4784.
Εκδήλωση µνήµης για τα θύµατα του ναζισµού και τους
τόπους µαρτυρίου και ολοκαυτώµατος στην Ελλάδα και συζήτηση για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών, σύµφωνα µε την από 10 Μαρτίου 2015, οµόφωνη απόφαση
της Ολοµέλειας της Βουλής, και τις αντίστοιχες αποφάσεις
της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών τις από 7 Μαΐου 2015
και στις 23 Αυγούστου του 2015, οµόφωνες αποφάσεις της
Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. Ζ', σ. 5023-5025.
Συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης της Επιτροπής
Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, σύµφωνα µε τις από 25 Ιουνίου 2015 και 23 Αυγούστου 2015 αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. Ζ', σ. 5027-5040.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις εισφορές στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατικών. τόµ. Ε', σ. 3144.
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων της Βουλής 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 τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 37-44.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των επτά Αντιπροέδρων της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 39,
41.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Α' Αντιπροέδρου της Βουλής εξελέγη ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, για το
αξίωµα του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, για
το αξίωµα του Γ' Αντιπροέδρου η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου, για το αξίωµα του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης, για το αξίωµα του ΣΤ' Αντιπροέδρου ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης και για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου ο κ.
Γεώργιος Λαµπρούλης. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου της
Βουλής ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης δεν εξελέγη, διότι
δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη, κατά το άρθρο 67 του
Συντάγµατος και 8 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής, πλειοψηφία. τόµ. Α', σ. 43.
ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων της Βουλής 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 τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 37-44.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 41.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα
της Βουλής της ΙΣΤ' Περιόδου της Α' Συνόδου εξελέγησαν
οι κ.κ. Αθανάσιος (Νάσος) Αθανασίου, Γεώργιος Πάντζας
και Κωνσταντίνος Κουκοδήµος. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής
µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα του ΣΤ' 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. 43,
44.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των Γραµµατέων
της Βουλής της ΙΣΤ' Περιόδου της Α' Συνόδου εξελέγησαν
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οι κ.κ. Παναγιώτα Δριτσέλη, Ζήσης Ζάννας, Δανάη Τζίκα Κωστοπούλου, Βασίλειος Τσίρκας και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. τόµ. Α', σ. 43.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή τριών Αντιπροέδρων της Βουλής 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 τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Αντιπολίτευσης. τόµ. Α', σ. 37-44.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των επτά Αντιπροέδρων της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 39,
41.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 41.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Α' Αντιπροέδρου της Βουλής εξελέγη ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, για το
αξίωµα του Β' Αντιπροέδρου ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, για
το αξίωµα του Γ' Αντιπροέδρου η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου, για το αξίωµα του Δ' Αντιπροέδρου ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης, για το αξίωµα του ΣΤ' Αντιπροέδρου ο κ. Σπυρίδων Λυκούδης και για το αξίωµα του Ζ' Αντιπροέδρου ο κ.
Γεώργιος Λαµπρούλης. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Ε' Αντιπροέδρου της
Βουλής ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης-Αβράµης δεν εξελέγη, διότι
δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη, κατά το άρθρο 67 του
Συντάγµατος και 8 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής, πλειοψηφία. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα
της Βουλής της ΙΣΤ' Περιόδου της Α' Συνόδου εξελέγησαν
οι κ.κ. Αθανάσιος (Νάσος) Αθανασίου, Γεώργιος Πάντζας
και Κωνσταντίνος Κουκοδήµος. τόµ. Α', σ. 43.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής
µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα του ΣΤ' 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. 43,
44.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για το αξίωµα των Γραµµατέων
της Βουλής της ΙΣΤ' Περιόδου της Α' Συνόδου εξελέγησαν
οι κ.κ. Παναγιώτα Δριτσέλη, Ζήσης Ζάννας, Δανάη Τζίκα Κωστοπούλου, Βασίλειος Τσίρκας και Ιωάννης Κεφαλογιάννης. τόµ. Α', σ. 43.
Συγχαρητήρια αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, στους εκλεγέντες στα αξιώµατα

για τη συγκρότηση του Προεδρείου της Βουλής. τόµ. Α', σ.
44.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο
Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 34.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του
Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 34.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της ονοµαστικής µυστικής
ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για την
ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας εκλέγεται η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
34.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 1, 2, 4 και 5 του Συντάγµατος και τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 271-292.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 277-291.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση πολιτικών σχηµατισµών-Τροποποίηση εκλογικού νόµου - Κατάργηση εκλογικής πριµοδότησης πρώτου κόµµατος».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Ε', σ. 3252.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4327, ΦΕΚ: 50 Α'
/ 14.05.2015). τόµ. Γ’, σ. 2063, τόµ. Δ', σ. 2457-2502,
2770-2847, 2863-2888.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4327, ΦΕΚ: 50 Α'
/ 14.05.2015). τόµ. Γ', σ. 2063, τόµ. Δ', σ. 2457-2502,
2770-2847, 2863-2888.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4327, ΦΕΚ: 50 Α'
/ 14.05.2015). τόµ. Γ', σ. 2063, τόµ. Δ', σ. 2457-2502,
2770-2847, 2863-2888.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4327, ΦΕΚ: 50 Α'
/ 14.05.2015). τόµ. Γ', σ. 2063, τόµ. Δ', σ. 2457-2502,
2770-2847, 2863-2888.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Δ', σ. 2349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε το "αναχρονιστικό νοµοσχέδιο για την παιδεία".
τόµ. Δ', σ. 2431.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις χαµένες
διδακτικές ώρες σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας εξαιτίας των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικούς. τόµ. Β', σ.
1247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. τόµ.
Γ', σ. 2017.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' / 11.05.2015). τόµ.
Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ. 2077-2135, 21372207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φηµολογούµενη έκτακτη εισφορά.
τόµ. Β', σ. 1335.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
(Ε.Κ.) για ισχυρισµούς καλής υγείας στην ετικέτα των ελληνικών ελαιολάδων. τόµ. Ε', σ. 3020.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση εκκρεµών φορολογικών ελέγχων. τόµ. Ε', σ. 3322.
ΕΛΛΑΔΑ
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 διακοινώσεων". (Κατάθεση).
τόµ. Β', σ. 1307.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας και της τεχνικής
διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε την εφαρµογή
του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά

τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3079.
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). τόµ. Ε', σ. 3089.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας 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).
τόµ. Ε', σ. 3603.
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). τόµ.
Ζ', σ. 4891.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο διυλιστήριο των «Ελληνικών
Πετρελαίων» (ΕΛΠΕ) στον Ασπρόπυργο. τόµ. Ε', σ. 3239.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σχέδιο συγχώνευσης Αστυνοµικών Τµηµάτων. τόµ. Ε', σ.
3029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις νέες
προτεραιότητες της αντεγκληµατικής πολιτικής και τον εκδηµοκρατισµό της Αστυνοµίας. τόµ. Ε', σ. 3031.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις προοπτικές για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων στη χώρα µας και τη λειτουργία της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Β', σ. 1346.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27
Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α'
35) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4328, ΦΕΚ: 51 Α' / 14.05.2015). τόµ. Β', σ.
1326, τόµ. Δ', σ. 2857-2863, 2908-2924, τόµ. Ε', σ. 29272979.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(Ε.Π.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιχορήγηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (ΕΠΣ)
µέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ)
κατά το έτος 2014. τόµ. Β', σ. 1327.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». (Κατάθε-
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ση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4324, ΦΕΚ: 44 A' /
29.04.2015). τόµ. Β', σ. 1326, τόµ. Γ', σ. 1821-1862,
1881-1944, 1945-1999.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη στάση του δικηγόρου του ελληνικού
δηµοσίου στη συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της
Επικρατείας στις 24-3-2015 του µη κερδοσκοπικού Σωµατείου " Έλληνες Φορολογούµενοι", που ζητούσε να κριθεί
αντισυνταγµατική και παράνοµη η "συµφωνία συµβιβασµού" µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Siemens".
τόµ. Ε', σ. 2999.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο
πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4329, ΦΕΚ: 053 A' /
02.06.2015). τόµ. Δ', σ. 2450, τόµ. Ε', σ. 3090-3131,
3158-3184.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την υποχρεωτική αναγραφή στα τιµολόγια των εκπτώσεων
και άλλων πιθανών παροχών των προµηθευτών στα σουπερµάρκετ. τόµ. Ζ', σ. 4624.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυπλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποτροπή της σύναψης και έγκρισης της Διατλαντικής
Εταιρικής Σχέσης Εµπορίου Επενδύσεων (ΤΤΙΡ). τόµ. Ε', σ.
3333.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Κήρυξη της έναρξης (από τον προσωρινό Πρόεδρο κ. Ιωάννη Τραγάκη) της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της
Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 1.
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 173 Προεδρικό Διάταγµα:
"Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και
σύγκλιση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-2.
Τελετή του καθιερωµένου Αγιασµού για την έναρξη των
εργασιών της Βουλής της Α' Συνόδου της ΙΣΤ' Περιόδου
Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 8.
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε', σ. 3630-3660.
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 Ουκρανίας αφετέρου, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4653.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της χώρας. τόµ. Γ', σ.
1706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη εγκατάσταση δύο ιδιωτικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύση βιοµάζας, στην περιοχή της Δηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών του
Δήµου Θέρµης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ. 1709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου και
την ενεργειακή πολιτική. τόµ. Ε', σ. 3065.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την έναρξη του Προγράµµατος
«Εξοικονόµηση κατ' Οίκον» στο πλαίσιο του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ-νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας και β) µε τις καθυστερήσεις πληρωµών του προγράµµατος "Εξοικονόµηση
κατ' Οίκον". τόµ. Ε', σ. 3068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη µονάδα βιοµάζας στη θέση Κοπανάδες στην
Π.Ε. Ηρακλείου. τόµ. Ε', σ. 3071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. τόµ. Ε', σ. 3073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση σε θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας. τόµ. Ε', σ. 3255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης. τόµ. Ε', σ. 3376.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «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).
τόµ. Ζ', σ. 5016.
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ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ε.Π.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιχορήγηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (ΕΠΣ)
µέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ)
κατά το έτος 2014. τόµ. Β', σ. 1327.

Κανονισµού της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών
που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς
των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και υλοποίηση των
Μνηµονίων. τόµ. Γ', σ. 1979-1982.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τα προβλήµατα των µηλοπαραγωγών στο Δήµο
Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε', σ. 3266.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία "LOCKHEED MARTIN" για την ανακατασκευή των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών P-3B και των αντιπροτάσεων της "AIRBUS". τόµ. Ε', σ. 3135.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
Βουλευτές του κόµµατός του, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1352 από
31-3-2015 πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων
και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται
µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων (σύµφωνα µε τα άρθρα 68, παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
144 επ. του Κανονισµού της Βουλής). τόµ. Β', σ. 13091322.
Ανακοινώνεται αίτηση µε αριθµ. πρωτοκόλλου 1475/6-42015 προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατατέθηκε από τον αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε
Βουλευτές του κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε
µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355-1375.
Αναφορά στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός, µε
θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής
της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών
συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355, 1376, 1380,
1381, 1392, 1397, 1401, 1403, 1408, 1409, 1411, 1420.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 144 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της
Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης
και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή
και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ', σ. 1355-1438.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 6249/3967 από 28 Απριλίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου µε την οποία συγκροτήθηκε, κατά το άρθρο
68, παρ. 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 144 επόµενα του

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των Επαγγελµατικών Σχολών
Μαθητείας του ΟΑΕΔ. τόµ. ΣΤ', σ. 4225.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιστολές από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ), προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων σε
κρατικά repos. τόµ. Β', σ. 856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυπλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποτροπή της σύναψης και έγκρισης της Διατλαντικής
Εταιρικής Σχέσης Εµπορίου Επενδύσεων (ΤΤΙΡ). τόµ. Ε', σ.
3333.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τα δηµόσια έργα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας κ.κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Εµµανουήλ Κόνσολας, Φωτεινή Αραµπατζή, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Σάββας Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Σκρέκας και Στέργιος
Γιαννάκης). τόµ. Ε', σ. 3188-3225.
Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος). τόµ. Ε', σ. 3630-3660.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µη
τήρηση του πρωτοκόλλου επίσηµων προσκεκληµένων κατά
τις πρόσφατες δηµόσιες εκδηλώσεις στη Ρόδο για την εθνική επέτειο ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.
τόµ. Β', σ. 1263.
Απότιση φόρου τιµής, µε την ευκαιρία της επετείου µνήµης της Αλώσεως, στους ηρωικά πεσόντες υπερασπιστές
της "Βασιλεύουσας". τόµ. Ε', σ. 3190.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
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σχετικά µε τη διασφάλιση της καταβολής των µισθών στους
εργαζοµένους και των επιδοµάτων ανεργίας στους ανέργους. τόµ. Ζ', σ. 4636.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4228.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την έντοκη απόδοση στο ΙΚΑ της προσαύξησης
που ελάµβαναν λόγω οικογενειακών βαρών οι συνταξιούχοι αυτού. τόµ. Ε', σ. 3146.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. τόµ. Β', σ. 858.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό σχολείο Κορωπίου και το 7ο Γενικό
Λύκειο Ιωαννίνων. τόµ. Α', σ. 34.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας. τόµ. Α', σ. 39, 41.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Κορωπίου, το International School
of Athens (ISA), το 57ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το 2ο Γυµνάσιο Λέρου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παραµυθιάς Θεσπρωτίας, το 7ο Γυµνάσιο και λυκειακές τάξεις της Λάρισας, το 1ο Γυµνάσιο Σερρών και το Γυµνάσιο Πεδινής Ιωαννίνων. τόµ. Α', σ. 63, 67, 69, 81, 87, 101, 105, 115,
118.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, µέλη του 3ου ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Νίκαιας,
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το Γυµνάσιο Καστορείου Λακωνίας, το Δηµοτικό Σχολείο Τολού Αργολίδας, το 1ο
Γενικό Λύκειο Ρόδου "Βενετόκλειο" και το 1ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. τόµ. Α', σ. 157, 161, 163, 165, 167,
182, 192, 201, 209, 219, 222.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν το Εθνικό Συµβούλιο για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Μυτιλήνης. τόµ. Α', σ. 570.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας, το Δηµοτικό
Σχολείο Βρυσών Χανίων και το Γυµνάσιο Πέτρας Λέσβου.
τόµ. Α', σ. 649, 650, 666.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, το 2ο Γυµνάσιο Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Βοιωτίας, το
5ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου και το Γυµνάσιο Καµπάνη
Κιλκίς. τόµ. Β', σ. 713, 716, 718, 727, 734, 738.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το Δηµοτικό
Σχολείο Κω, το Β' Δηµοτικό Σχολείο Φλώρινας, το 3ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης και το Γυµνάσιο Παλαιοχωρίου
Χαλκιδικής. τόµ. Β', σ. 748, 755, 762, 774, 776, 792.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Έδεσσας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο

Νέου Ψυχικού, το 5ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου και το
1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. τόµ. Β', σ.
860, 862, 868, 897.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου Θεσσαλονίκης,
το 3ο Γυµνάσιο Έδεσσας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, το 5ο Γυµνάσιο Κατερίνης, το Γυµνάσιο Ποδοχωρίου Καβάλας και το 1ο Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας. τόµ. Β', σ. 1110, 1133, 1137, 1143, 1149,
1158, 1163, 1179.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Χανίων και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Γλυφάδας. τόµ. Β', σ. 1242, 1249, 1250.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Κοζάνης και το 59ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας. τόµ. Β', σ. 1254, 1256.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Ξάνθης και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αρχάγγελου Ρόδου. τόµ. Β', σ. 1268, 1272, 1284.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Μανταµάδου Λέσβου, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 10ο Γυµνάσιο Νίκαιας και το Γυµνάσιο Καπνοχωρίου Κοζάνης. τόµ. Β', σ. 1325, 1332,
1339.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν οι
συµµετέχοντες στην εναρκτήρια διαδικασία συγκρότησης
της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Γ', σ.
1384.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από σχολεία της Ολλανδίας και της Δανίας. τόµ. Γ', σ.
1464.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας του Δήµου Ασπροπύργου. τόµ. Γ', σ. 1575.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 29ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ.
1680.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου. τόµ. Γ', σ. 1688, 1689.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, τη "Σχολή Παναγιωτοπούλου", το Γυµνάσιο Γουµένισσας Κιλκίς,
Οµάδα Γάλλων φοιτητών, µαθητές από το Αµερικανικό Κολέγιο Ελλάδας, το 3ο Γυµνάσιο Φλώρινας, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Χανίων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ερµούπολης Σύρου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Δράκου Λάρισας", το Δηµοτικό Σχολείο του Γαλλικού
Κιλκίς, το 2ο Γυµνάσιο Κιλκίς, το Γυµνάσιο Νέου Πετριτσίου Σερρών, το Γυµνάσιο Καρουσάδων Κέρκυρας και το Γυµνάσιο Ευρωπού Κιλκίς, το Γυµνάσιο Κυπρίνου Έβρο και
το Δηµοτικό Σχολείο Νέου Μυλοποτάµου Πέλλας. τόµ. Γ',
σ. 1703, 1706, 1711, 1717, 1722, 1725, 1730, 1734,
1741, 1744, 1753, 1760, 1764, 1770.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Άνω Τούµπας Θεσσαλονίκης, το
9ο Δηµοτικό Σχολείο Καστοριάς, το Γυµνάσιο Καρυώτισσας του Νοµού Πέλλας, εκπαιδευτικοί από χώρες του εξωτερικού, µαθητές από το Γυµνάσιο και τις Λυκειακές Τάξεις
Βολίµων Ζακύνθου, το 1ο ΕΠΑΛ Πάτµου, το Γενικό Λύκειο
Τζερµιάδων Λασιθίου, το Λύκειο Κερασοχωρίου Ευρυτανίας, τα Δηµοτικά Σχολεία Δαµατριάς και Μαλώνα Ρόδου
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και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ιαλυσού Ρόδου. τόµ. Γ', σ.
1831, 1837, 1844, 1853, 1858, 1868, 1874, 1878.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Κισσάµου Χανίων, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Γαλατσίου, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ", το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο Μαντουδίου Ευβοίας, ο Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Σοσιαλοδηµοκρατικού Κόµµατος της Γερµανίας (SPD) στην Οµοσπονδιακή Βουλή µαζί
µε συνεργάτες του, µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Σοχού
Θεσσαλονίκης, το 3ο Γυµνάσιο Αγρινίου, το Γενικό Λύκειο
Αγίας Άννης Βρέστης Γαλλίας και το Β' Γενικό Λύκειο Κατερίνης. τόµ. Γ', σ. 1887, 1892, 1898, 1913, 1918, 1925,
1930, 1933, 1937, 1942.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, το Μουσικό Σχολείο Πτολεµαΐδας και το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο
Φλώρινας. τόµ. Γ', σ. 1951, 1965.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου, το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "Σχολή Παναγιωτόπουλου" και εκπαιδευόµενα µέλη από το "Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής" του
παραρτήµατος Πειραιά. τόµ. Γ', σ. 2011, 2021.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν τα µέλη της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους και µαθητές
από το Ελληνοαρµενικό Κολλέγιο Τουρισµού, Τροφίµων
και Υπηρεσιών. τόµ. Γ', σ. 2054.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το Δηµοτικό
Σχολείο Αιαντείου Σαλαµίνας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Χαλκίδας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βαγίων Βοιωτίας, το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης. το Γυµνάσιο Αρκαλοχωρίου
Ηρακλείου και το Δηµοτικό Σχολείο Νιάτων Αγίου Δηµητρίου Λακωνίας. τόµ. Δ', σ. 2080, 2085, 2103, 2109, 2115,
2121.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, το
Δηµοτικό Σχολείο Εµπορείου Θήρας. τόµ. Δ', σ. 2149,
2170.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Ταύρου, το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Ζακύνθου - Καραµπίνειο, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και το
Δηµοτικό Καρδιτσοµαγούλας Καρδίτσας. τόµ. Δ', σ. 2209,
2213, 2217, 2221, 2242, 2251, 2258.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αιγαίου
και το 46ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Δ', σ.
2319, 2324.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας, το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Ταύρου, µέλη από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόµων µε Νοητική Υστέρηση "ΕΣΤΙΑ", µαθητές από το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου, το Ιδιωτικό
Δηµοτικό Σχολείο " Άξιον" Ξάνθης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, Γερµανοί πολίτες, µέλη του Tarper Europa
Union, µαθητές από το Σχολικό Κέντρο Καρδαµύλων Χίου
και το Δηµοτικό Σχολείο Δίου Πιερίας. τόµ. Δ', σ. 2346,
2349, 2379, 2391, 2402, 2414.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Πρέβεζας, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Βούλας, Αµερικανοί υπότροφοι του Ιδρύµατος

Fulbright, µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων,
το Δηµοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου Λάρισας, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης, το 3ο Δηµοτικό Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Σχολείο Γερανίου Ρεθύµνου, το 39ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Κατερίνης, το Δηµοτικό σχολείο Γαλάτιστας Χαλκιδικής, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης και το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
τόµ. Δ', σ. 2436, 2439, 2442, 2449, 2460, 2468, 2476,
2482, 2489, 2495, 2501.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πολίχνης Θεσσαλονίκης,
µαθητές από πρόγραµµα της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως "Δράσεις υπέρ του παιδιού και
της οικογένειας ΡΟΜΑ" τους οποίους συνοδεύει ο Σεβασµιότατος Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Σταυρούπολης
Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης και το 2ο Πρότυπο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο
Ρόδου. τόµ. Δ', σ. 2503, 2509, 2518, 2523.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Χαϊδαρίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ερέτριας, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο 1η Παιδαγωγική Χαϊδαρίου, το Δηµοτικό Σχολείο Κυριακίου Βοιωτίας,,
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καλύµνου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βάρης, το 2ο Γυµνάσιο Λαµίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Στυλίδας Φθιώτιδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Εύας
Μεσσηνίας, το 1ο Γυµνάσιο Μάνδρας Αττικής και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλληνίας. τόµ. Δ', σ. 2529,
2533, 2540, 2774, 2784, 2806, 2829, 2837, 2847.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, τα εκπαιδευτήρια "ΚΑΙΣΑΡΗ", φοιτητές του Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου, µαθητές από το 48ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Δηµοτικό Σχολείο Αψάλου Αλµωπίας Πέλλας, το
8ο Δηµοτικό Σχολείο Έδεσσας, Γερµανοί φοιτητές από το
Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Κίελου, το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Πύργου και φοιτητές από το πρόγραµµα ERASMUS. τόµ. Ε', σ. 2933, 2936, 2941, 2948,
2953, 2963, 2971, 2982.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Βούλας, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, φοιτητές από το Indiana University Kelley School of Business,
µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μαραθώνα, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Δηµοτικό Σχολείο Χωραφακίων
Χανίων και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Φερών Έβρου. τόµ.
Ε', σ. 2988, 2992, 2994, 2995, 3003, 3010, 3015.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 130ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού. τόµ. Ε', σ. 3018, 3025.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας Σερρών.
τόµ. Ε', σ. 3035.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το 112ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, σπουδαστές από το Breech School of Business
Drury University και µαθητές από 5ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης. τόµ. Ε', σ. 3042, 3048, 3051, 3055.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Προχώµατος Θεσσαλονίκης,
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το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου και το ιδιωτικό
Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης "Εκπαιδευτήρια Ο Απόστολος Παύλος". τόµ. Ε', σ. 3065, 3068, 3073.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Σχολείο Αγχιάλου Θεσσαλονίκης και
το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3086,
3087.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 26ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλκίδας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το
10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Ιωνίας, το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης, το Δηµοτικό Σχολείο Μεσαριάς Θήρας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων και
το Δηµοτικό Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας. τόµ. Ε', σ. 3089,
3091, 3098, 3101, 3102, 3104, 3114, 3120, 3128.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Κοινοβουλευτικού Δικαίου της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το 21ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου
Δηµητρίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αρτέµιδας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αγρινίου, το Ιδιωτικό Σχολείο "Παιδαγωγική Πειραιά", το Δηµοτικό Σχολείο Ανατολικού Θεσσαλονίκης και το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων. τόµ. Ε', σ. 3134, 3137, 3141,
3144, 3147, 3156, 3172, 3177.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Κοινοβουλευτικού Δικαίου της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το Δηµοτικό Σχολείο Περιβολίων Χανίων, το
38ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Αισωνίας Μαγνησίας, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, το Δηµοτικό Σχολείο Στερνών Χανίων, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Μουρνιών Χανίων, φοιτητές από το Spring Arbor University
και µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κρεστένων Ηλείας.
τόµ. Ε', σ. 3187, 3190, 3196, 3200, 3208, 3213, 3214,
3219.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Κοινοβουλευτικού Δικαίου της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, το Δηµοτικό Σχολείο Πύργου Ηρακλείου Κρήτης, το 21ο Δηµοτικό
Σχολείο Ιλίου και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού. τόµ.
Ε', σ. 3227, 3231, 3236, 3237, 3241, 3243.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του Κοινοβουλευτικού Δικαίου της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Βροντάδων Χίου, το Πρότυπο Πειραµατικό Δηµοτικό
Σχολείο Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Αµαρουσίου και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ερµούπολης Σύρου. τόµ. Ε', σ. 3252, 3257, 3260, 3265, 3274.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το Δηµοτικό
Σχολείο Πεδινής Ιωαννίνων και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3280, 3282, 3293.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών. τόµ. Ε', σ.
3318, 3325.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο και 17ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου,

το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου και αντιπρόσωποι
του Φιλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών και Φινλανδοί καθηγητές Ιστορίας µέσης εκπαίδευσης. τόµ. Ε', σ. 3355, 3356,
3369.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το Δηµοτικό
Σχολείο Πλατέος Ηµαθίας και το Δηµοτικό Σχολείο Κριτσάς Λασιθίου. τόµ. Ε', σ. 3377, 3383, 3391.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της Λέσχης Φιλίας του Δήµου Αθηναίων της Πλατείας Αµερικής. τόµ. Ε', σ. 3582.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από τη Λέσχη Φιλίας Κυψέλης και καθηγητές και φοιτητές
από πανεπιστήµια της Ελλάδας, της Αµερικής, του Καναδά
και της Ολλανδίας. τόµ. Ε', σ. 3644, 3653.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικών Πολεµικής Αεροπορίας και φοιτητές από το Hellenic American
University. τόµ. ΣΤ', σ. 3704, 3709.
Ανακοινώνεται ότι την συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας, κ. Γιαννάκης Οµήρου, ο οποίος πραγµατοποιεί επίσηµη επίσκεψη στη χώρα µας, κατόπιν προσκλήσεώς της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου και αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής
Δηµοκρατίας. τόµ. ΣΤ', σ. 3717.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ντέµο Γυµνάσιο της Κολωνίας της Γερµανίας.
τόµ. ΣΤ', σ. 3760.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο και 12ο Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ. ΣΤ', σ.
3815.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές και καθηγητές του Προγράµµατος των Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών
από Τµήµατα Ελληνικών Σπουδών εβδοµήντα οκτώ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που ανήκουν σε είκοσι εννέα χώρες. τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου. τόµ. ΣΤ',
σ. 4174.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Κοντού
και Σ. Αναστασιάδη, οι οποίες δεν προσµετρώνται στην εξαγωγή αποτελέσµατος, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 277-279.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Χουντή, σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία για
την άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Α', σ. 321.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ. κ. Α. Τσίπρα, Γ. Σακελλαρίδη, Ν. Χουντή, Ν. Παππά, Ε. Τσακαλώτου, Ε. Αυγενάκη, Κ. Χατζηδάκη, Γ. Βλάχου, Θ. Καράογλου, Τ. Κοψαχείλη, Κ. Γκιουλέκα, Κ. Τζαβάρα, Ε. Ράπτη,
Φ. Αραµπατζή, Χ. Κέλλα, Α. Βαρδαλή, Ι. Γκιόκα, Γ. Μαρίνου, Ν. Μωραϊτη, Ε. Συντυχάκη και Γ. Κανέλλη, σχετικά µε
τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β', σ. 1191-1214.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γιάνη Βαρουφάκη, Α. Μπούρα, Ι. Αµµανατίδη, Χ. Καραγιαννίδη και
Κ. Ζουράρι, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική

57
ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που
σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ', σ. 1426-1432.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Κοζοµπόλη-Αµµανατίδου, Κ. Ιγγλέζη, Κ. Ήσυχου, Γ. Βαρουφάκη, Φ. Αραµπατζή, Π. Μηταράκη, Ε. Κόνσολα, Ι. Κεφαλογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Δαβάκη, Σ. Καλαφάτη, Μ. Χαρακόπουλου, Ι. Βρούτση, Κ. Γκιουλέκα, Ν. Δένδια, Δ. Κυριαζίδη, Κ. Τζαβάρα, Θ. Καράογλου, Γ. Κασαπίδη, Κ. Τσιάρα, Ε. Ράπτη, Α. Ασηµακοπούλου, Ν. Παναγιωτόπουλου, Ν.
Φίλη, Χ. Ζεϊµπέκ, Σ. Ξουλίδου, Κ. Ζουράρη, Μ. ΚόλλιαΤσαρουχά, Β. Οικονόµου και Α. Κατσανιώτη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 1592-1623.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου, Γ. Βαρουφάκη, Ι. Αµανατίδη, Κ. Ήσυχου, Γ.
Πάντζα, Σ. Σαµοϊλη, Σ. Δανέλλη, Κ. Σκανδαλίδη, Λ. Γρηγοράκου και Ε. Χριστοφιλοπούλου, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". τόµ. Γ', σ. 1790-1801.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρουφάκη, Ι. Δραγασάκη, Ε. Τσακαλώτου, Γ. Βαρεµένου, Μ.
Βορίδη, Α. Αναγνωστοπούλου, Ε. Ουζουνίδου και Γ. Ψυχογιού, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ', σ. 2121-2129.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρουφάκη, Γ. Βαρεµένου, Ε. Ουζουνίδου, Γ. Ψυχογιού και Γ.
Σταθάκη, για τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46 και 122/58
και επί των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14,
68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31, 90/37, 91/38, 111/51
και 103/44 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ', σ. 2265-2270.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρουφάκη, Γ. Βαρεµένου, Μ. Βορίδη, Ε. Ουζουνίδου, Γ. Ψυχογιού, Γ. Σταθάκη και Γ. Ψαριανού, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13
και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της
βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 24052413.

Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρουφάκη, Θ. Φωτίου, Χ. Καφαντάρη, Γ. Πάντζα, Η. Καµατερού
και Α. Τσανάκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κ. Καραγκούνη. τόµ. Δ', σ. 25332539.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Ράπτη,
Θ. Φωτίου, Γ. Βαρουφάκη, Η. Καµατερού, Α. Τσανάκα, Χ.
Καφαντάρη, Γ. Πάντζα και Ι. Μιχελογιαννάκη, σχετικά µε
τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια,
Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2774-2783.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Φωτίου, Χ. Καφαντάρη, Γ. Πάντζα, Η. Καµατερού, Α. Τσανάκα,
και Ε. Ράπτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 και 33
και επί της τροπολογίας 135/23/7-5-15 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 28502856.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Σκουρολιάκου και Σ. Κοντονή, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη Γκιόκα και
Χρήστου Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 3392-3394.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Τσίπρα, Γ. Σακελλαρίδη, Γ. Βαρουφάκη, Ι. Δραγασάκη, Ν.
Παππά, Ε. Τσακαλώτου, Δ. Βίτσα, Ι. Καββαδία, Ε. Μεϊµαράκη, Γ. Γιακουµάτου, Π. Καµµένου, Α. Μπούρα, Α. Αναγνωστοπούλου, Ν. Νικολόπουλου, Ι. Αµανατίδη, Σ. Σαµοϊλη, Σ. Αραχωβίτη, Θ. Τζάκρη, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά, Π.
Δριτσέλη, Β. Κυριακάκη, Α. Μιχαηλίδη, Κ. Σκανδαλίδη, Θ.
Καράογλου, Σ. Βούλτεψη και Ε. Ράπτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 37733800.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Δραγασάκη, Ε. Τσακαλώτου, Α. Μπούρα, Ι. Αµανατίδη, Σ. Αραχωβίτη, Α. Μιχαηλίδη και Μ. Αντωνίου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της από 26 Ιουνίου 2015 απόφασης και πρότασης
του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3948-3956.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Θ. Καράογλου
σχετικά µε την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί των άρθρων 1, 7, 8 και 10 επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροπο-
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ποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε το κοινό
σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 4257-4258.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρεµένου, Ε. Τσακαλώτου, Ε. Αυλωνίτου και Γ. Βαρουφάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ', σ.
4329-4334.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Κ. Χαρακίδη,
σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α'80)". τόµ. Ζ', σ.
4498-4499.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσακαλώτου, Π. Σκουρολιάκου, Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Γ. Ψαριανού, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4885-4890.
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνονται οι υπ’ αριθµόν 2427/1522/20-2-2015
και 2428/1523/21-2-2015 αποφάσεις της Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη σύσταση,
τον καθορισµό αρµοδιοτήτων και την συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Βουλής για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Κοινοβουλευτικής Περιόδου οι οποίες είναι οι εξής: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Α', σ. 293-304.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί της προτάσεως της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την
επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των
κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α', σ. 553-625.
Ανακοινώνεται η πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ.

Ζωής Κωνσταντοπούλου: "Για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών προς την Ελλάδα, διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών". τόµ. Α', σ. 554-560.
Ανακοινώνονται οι επιστολές της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο, τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρο
Θεοδωράκη και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτρη
Κουτσούµπα, σχετικά µε την πρότασή της: "Για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών προς την Ελλάδα, διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής
των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών". τόµ. Α', σ. 561567.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2792/1704/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 43 Α' του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και ορίστηκε ως Πρόεδρός της η κα Δέσποινα Χαραλαµπίδου, Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ.
Α', σ. 590, 591-592.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2913/1797/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 590, 593-595.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2914/1798/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπές Οικονοµικών
και Βιβλιοθήκης της Βουλής. τόµ. Α', σ. 590, 596-598.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3095/1928/3-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής για τη ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 590, 599-601.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 2809/1719/2-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος, Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 Α, 11 και 12
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 631, 644.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3918/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
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άρθρο 32 Α του Κανονισµού της Βουλής για την ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Α', σ. 631, 641-643.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3919/2487/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Α του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους. τόµ.
Α', σ. 631, 638-640.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3920/2486/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 31Β του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο
της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή
Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων. τόµ. Α', σ.
631, 635-637.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 3921/2489/11-3-2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 31Γ του Κανονισµού της Βουλής για την Α' Σύνοδο της
ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Διαρκής Επιτροπή για
την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Α', σ. 631, 632-634.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4044/2562/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς. τόµ. Α', σ.
674, 681-683.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4046/2564/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος. τόµ. Α', σ.
674, 684-686.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4048/2566/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. τόµ. Α', σ.
674, 675-677.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4049/2567/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών. τόµ. Α', σ. 674, 687-688.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4050/2568/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. τόµ. Α', σ. 674, 678680.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 12 Μαρτίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου,
µε αριθµό 4052/2569/13-03-2015, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,

για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών
Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων. τόµ. Α', σ. 674, 689691.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 4337/2703, από 19 Μαρτίου
2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
ΙΣΤ' Βουλευτική Περίοδο, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Β', σ. 892, 893-894.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 4335/2702, από 19 Μαρτίου
2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, για την
Α' Σύνοδο της ΙΣΤ' Βουλευτικής Περιόδου, Ειδική Μόνιµη
Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Β', σ. 892, 895-896.
Ανακοινώνεται η από 26 Μαρτίου 2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών (πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του
κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών). τόµ. Β', σ. 1272-1276.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
Βουλευτές του κόµµατός του, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1352 από
31-3-2015 πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων
και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται
µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων (σύµφωνα µε τα άρθρα 68, παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
144 επ. του Κανονισµού της Βουλής). τόµ. Β', σ. 13091322.
Ανακοινώνεται αίτηση µε αριθµ. πρωτοκόλλου 1475/6-42015 προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατατέθηκε από τον αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε
Βουλευτές του κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε
µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355-1375.
Αναφορά στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός, µε
θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής
της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών
συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355, 1376, 1380,
1381, 1392, 1397, 1401, 1403, 1408, 1409, 1411, 1420.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 144 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
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Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της
Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης
και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή
και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ', σ. 1355-1438.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1448/4-4-2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα
Κοινοβούλια άλλων χωρών και Διεθνείς Οργανισµούς σε
θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και
της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ', σ. 1377-1379.
Αναφορά στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση
της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του
δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την
προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και
Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό
της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας,
της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης,
που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους».
τόµ. Γ', σ. 1377, 1380, 1381, 1392, 1402, 1408, 1409,
1413, 1415, 1416, 1419, 1420.
Αναφορά στην συγκρότηση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες
της Βουλής". τόµ. Γ', σ. 1498, 1499, 1500, 1507.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 6249/3967 από 28 Απριλίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου µε την οποία συγκροτήθηκε, κατά το άρθρο
68, παρ. 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 144 επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών
που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς
των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και υλοποίηση των
Μνηµονίων. τόµ. Γ', σ. 1979-1982.
Αναφορά στη σύσταση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες".
τόµ. Δ', σ. 2203, 2204.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 9103/5749/22.6.2015
απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 34 παρ.
7 του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπή αρµόδια επί
θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΣΤ', σ. 37113713.
Ανακοινώνεται ότι στις 17 και 18 Ιουνίου του 2015 ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά πορίσµατα και κατατέθηκε η
προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου
Χρέους, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στην πρωτότυπη αγγλική µορφή της στην ιστοσελίδα της Βουλής και θα είναι διαθέσιµη και στην ελληνική µετάφραση. τόµ. ΣΤ', σ. 3717.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηµα πενήντα πέντε
Βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη συζήτηση της προκα-

ταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, στην Ολοµέλεια της Βουλής. τόµ. ΣΤ', σ. 3717.
Ανακοινώνεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων οµοφώνως, κατόπιν εισηγήσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε να προτείνει την παράταση της προθεσµίας για την υποβολή του πρώτου πορίσµατος της Διακοµµατικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών, πολεµικών αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, αποπληρωµής του κατοχικού δανείου, επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών, η οποία έληγε σήµερα 15 Ιουλίου, για τις 30 Σεπτεµβρίου του 2015
και για παράταση των εργασιών της Επιτροπής µέχρι ολοκληρώσεως του αντικειµένου της και έγκριση οµοφώνως
και από την Ολοµέλεια της Βουλής, της ως άνω απόφασης.
τόµ. Ζ', σ. 4365.
Συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης της Επιτροπής
Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, σύµφωνα µε τις από 25 Ιουνίου 2015 και 23 Αυγούστου 2015 αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. Ζ', σ. 5027-5040.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11173/7199, από
26 Αυγούστου 2015, απόφαση της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου επανασυγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α Κανονισµού της Βουλής Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. τόµ. Ζ', σ.
5032-5036.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµ. 1448/4-4-2015 απόφαση της
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των
Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα
Κοινοβούλια άλλων χωρών και Διεθνείς Οργανισµούς σε
θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και
της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ', σ. 1377-1379.
Αναφορά στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση
της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του
δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την
προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και
Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό
της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας,
της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης,
που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους».
τόµ. Γ', σ. 1377, 1380, 1381, 1392, 1402, 1408, 1409,
1413, 1415, 1416, 1419, 1420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης αναφορικά
µε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ', σ. 4632.
Συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης της Επιτροπής
Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, σύµφωνα µε τις από 25 Ιουνίου 2015 και 23 Αυγούστου 2015 αποφάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. Ζ', σ. 5027-5040.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλή-
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µατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. Γ', σ.
2014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην Εθνική Λυρική σκηνή και την εξασφάλιση της κρατικής επιχορήγησης. τόµ. Γ', σ. 2016.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην βιοµηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων "ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ" στη Νέα Σάντα
της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. τόµ. ΣΤ', σ. 4218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της καταβολής των µισθών στους
εργαζοµένους και των επιδοµάτων ανεργίας στους ανέργους. τόµ. Ζ', σ. 4636.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της καθαριότητας των σχολικών µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστριών.
τόµ. Γ', σ. 1873.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΧΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος
και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε’, σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4244-4274.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και στα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ', σ. 2019.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού πολιτών που εισέρχονται από τρίτες χώρες για παροχή εξαρτηµένης και εποχικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Καστοριάς. τόµ. Δ', σ.
2342.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού πολιτών που εισέρχονται από τρίτες χώρες για παροχή εξαρτηµένης και εποχικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Καστοριάς. τόµ. Δ', σ.
2342.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την καθυστέρηση της υλοποίησης προγραµµάτων εγκεκριµένης χρηµατοδότησης ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία εκατόν εξήντα χιλιάδων νέων
θέσεων απασχόλησης. τόµ. Δ', σ. 2352.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ανάγνωση αναφορών. τόµ. Β', σ. 1255-1260, 13231325, τόµ. Γ', σ. 1662-1663, 1683-1686, 1995-1697,
1863, 2007-2009, τόµ. Ε', σ. 3037-3038, 3059-3060,
3133-3134, 3227-3229, 3603-3605, 3661-3662, τόµ. ΣΤ',
σ. 4355-4357.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρου Θεοδωράκη, σχετικά µε το "αναχρονιστικό
νοµοσχέδιο για την παιδεία". τόµ. Δ', σ. 2431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή Αχαϊας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ν.
Νικολόπουλου, σχετικά µε τις "υπόγειες διαδροµές των ολιγαρχών στα κανάλια της διαπλοκής των τηλεοπτικών σταθµών". τόµ. Δ', σ. 2438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φωτεινή Γεννηµατά,
σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Υπουργού
Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, σύµφωνα µε τις οποίες
επεξεργαζόταν το plan Β της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ', σ. 4643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή Α' Αθηνών κ. Ν. Κακλαµάνη, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την παράνοµη µετανάστευση στη χώρα.
τόµ. Ζ', σ. 4647.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ολιγωρία που επιδεικνύουν οι αρµόδιες αρχές για
την αντιµετώπιση της παιδοφιλίας. τόµ. Β', σ. 1267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διασφάλιση της δηµοσιότητας και της προστασίας
µαρτύρων στην επερχόµενη δίκη της Χρυσής Αυγής. τόµ.
Β', σ. 1365.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της επικείµενης δίκης
της Χρυσής Αυγής. τόµ. Γ', σ. 1644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις «προκλητικές ενέργειες φανατικών µουσουλµάνων εντός της ελληνικής επικράτειας». τόµ. Γ', σ. 2041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
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µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας που είναι µη συµβατές µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. τόµ. Ε', σ.
3685.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό αεροσκαφών
ναυτικής συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ', σ.
2031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση και την αναβάθµιση
του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας. τόµ. Ε', σ.
3086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία "LOCKHEED MARTIN" για την ανακατασκευή των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών P-3B και των αντιπροτάσεων της "AIRBUS". τόµ. Ε', σ. 3135.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές παραβιάσεις του εναερίου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων. τόµ. Ε',
σ. 3665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, την ένταξη αυτού στη διοικητική δοµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας. τόµ. Ε', σ.
3666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την υποβάθµιση και την απαξίωση
του θεσµού της Εθνοφυλακής. τόµ. ΣΤ', σ. 3755.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διακρατικές ευθύνες στη διαχείριση
των υδάτων του ποταµού Έβρου. τόµ. Γ', σ. 1864.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των διεθνών πτυχών
του µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. Γ', σ. 1870.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επί χρόνια µη καταβολή των οφειλόµενων δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου
Α.Ε.». τόµ. Β', σ. 863.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση µισθών µέχρι και 38% στην εταιρεία «Nestle». τόµ. Β', σ. 865.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις επιπτώσεις του δηµογραφικού προβλήµατος
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. τόµ. Β', σ. 1244.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα πρώτα δεσµευτικά µέτρα της Κυβέρνησης για
το ασφαλιστικό σύστηµα στο κείµενο συµφωνίας του
Eurogroup. τόµ. Β', σ. 1323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιοποίηση της οικονοµικής συνδροµής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο την κοινωνική συνοχή.
τόµ. Β', σ. 1333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

σχετικά µε τις εκκρεµότητες του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Δ', σ. 2341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού πολιτών που εισέρχονται από τρίτες χώρες για παροχή εξαρτηµένης και εποχικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Καστοριάς. τόµ. Δ', σ.
2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων του οµίλου "EUROMEDICA - ΑΡΩΓΗ" της περιοχής
Θεσσαλίας. τόµ. Δ', σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των δανειοληπτών του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Ε',
σ. 2993.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας µόνιµων υγειονοµικών
επιτροπών στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Διδυµοτείχου. τόµ. Ε', σ. 3041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υπαγωγή των υπό συνταξιοδότηση εγγεγραµµένων του ΟΑΕΕ στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. τόµ. Ε',
σ. 3042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεως σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Ε', σ. 3043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απαξίωση του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος. τόµ. Ε', σ. 3054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το χρόνο καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος
των ξενοδοχοϋπαλλήλων. τόµ. Ε', σ. 3142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις εισφορές στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατικών. τόµ. Ε', σ. 3144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την έντοκη απόδοση στο ΙΚΑ της προσαύξησης
που ελάµβαναν λόγω οικογενειακών βαρών οι συνταξιούχοι αυτού. τόµ. Ε', σ. 3146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το µέλλον του Προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" και των δοµών παιδικής προστασίας των δήµων. τόµ. Ε', σ. 3154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο διυλιστήριο των «Ελληνικών
Πετρελαίων» (ΕΛΠΕ) στον Ασπρόπυργο. τόµ. Ε', σ. 3239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα στα Ορυχεία της "ΔΕΗ
ΑΕ" στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Ε', σ. 3241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
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σχετικά µε την αναγνώριση των πτυχίων των αλλοδαπών
πανεπιστηµίων από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων και την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας από φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα.
τόµ. Ε', σ. 3243.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναχορήγηση της προνοιακής σύνταξης.
τόµ. Ε', σ. 3247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους νεοάστεγους. τόµ. Ε',
σ. 3359.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία στο Νεώριο της Σύρου. τόµ. Ε', σ.
3615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε». τόµ. Ε', σ. 3617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στα ξενοδοχεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4216.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των Επαγγελµατικών Σχολών
Μαθητείας του ΟΑΕΔ. τόµ. ΣΤ', σ. 4225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα από την υποχρεωτική υπαγωγή
στον ΟΑΕΕ των ελευθέρων επαγγελµατιών ασφαλισµένων
στον ΟΓΑ. τόµ. ΣΤ', σ. 4234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση των αναπηρικών
συντάξεων. τόµ. ΣΤ', σ. 4236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβασιούχων του ΟΑΕΕ. τόµ. ΣΤ', σ. 4237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα µεταλλεία Κασσάνδρας. τόµ.
ΣΤ', σ. 4239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ένταξη των πολιτών στα προγράµµατα για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης µε βάση τα εισοδήµατα του 2014 ή και του 2015. τόµ. ΣΤ', σ. 4241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αποζηµίωση των πυροπαθών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ', σ. 4635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της καταβολής των µισθών στους
εργαζοµένους και των επιδοµάτων ανεργίας στους ανέργους. τόµ. Ζ', σ. 4636.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο «Διακονία», ιδιοκτησίας της Ιεράς
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 4637.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης προκειµένου να αντιµετωπισθεί η
απειλή των τζιχαντιστών. τόµ. Β', σ. 1261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκοπή-καταστροφή του πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου
«Χάνια Αυλωναρίου-Πλατάνα-Παραλία Κύµης». τόµ. Β', σ.
1262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µη
τήρηση του πρωτοκόλλου επίσηµων προσκεκληµένων κατά
τις πρόσφατες δηµόσιες εκδηλώσεις στη Ρόδο για την εθνική επέτειο ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.
τόµ. Β', σ. 1263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Νοµού Σερρών. τόµ. Β', σ.
1264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας και στη Νοµική Σχολή Αθηνών. τόµ. Γ', σ. 1664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανησυχητική αύξηση εισερχοµένων µεταναστών. τόµ. Γ', σ.
1680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το µείζον ζήτηµα της αυξηµένης ροής παράνοµων µεταναστών
προς την Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 1865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης των απορριµµάτων στους Δήµους Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας στο Νοµό Ηλείας. τόµ.
Γ', σ. 1868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµόσια τάξη και την προστασία του πολίτη. τόµ. Γ', σ. 1878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκοπή της παραλιακής οδού Αιδηψού από κατολίσθηση
και την καταστροφή του επαρχιακού δικτύου Αιδηψού-Λίµνης. τόµ. Γ', σ. 2044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στον Πύργο Ηλείας. τόµ. Γ', σ.
2045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον καθαρισµό του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Δ', σ. 2506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση υιοθέτησης της ρήτρας ακριτικότητας.
τόµ. Δ', σ. 2508.
Συζήτηση επίκαιρης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόγραµµα
χρηµατοδότησης των παιδικών σταθµών. τόµ. Δ', σ. 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε Αναπηρία
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ). τόµ. Δ', σ. 2513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. Δ', σ. 2516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σχέδιο συγχώνευσης Αστυνοµικών Τµηµάτων. τόµ. Ε', σ.
3029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις νέες
προτεραιότητες της αντεγκληµατικής πολιτικής και τον εκδηµοκρατισµό της Αστυνοµίας. τόµ. Ε', σ. 3031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την απένταξη του έργου "Κατασκευή πεζοδροµίων πόλης Παραµυθιάς" στην Παραµυθιά Θεσπρωτίας. τόµ. Ε', σ. 3033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
πρόθεση της Κυβέρνησης για την απασχόληση τριάντα εργαζοµένων στο Δήµο Διρφύων - Μεσσαπιών. τόµ. Ε', σ.
3034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ενίσχυση και την αναβάθµιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). τόµ. Ε', σ. 3079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ενίσχυση της διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα, πρόγραµµα
"ΔΙΑΥΓΕΙΑ". τόµ. Ε', σ. 3080.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υλοποίηση έργων και την προµήθεια υπηρεσιών που αφορούν στην αντιµετώπιση του µεταναστευτικού κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας και άνευ δηµοσίευσης προκήρυξης.
τόµ. Ε', σ. 3083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα περιστατικά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις, στελέχη και εκδηλώσεις του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ. 3354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπυρική προστασία της χώρας. τόµ.
Ε', σ. 3357.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά «µε τις παραβιάσεις του Συντάγµατος και των νόµων από τον Δήµαρχο Πατρών». τόµ. Ε', σ. 3663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της εγκληµατικότητας στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. τόµ. ΣΤ', σ. 3977.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προ-

βλήµατα των εργαζοµένων στην βιοµηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων "ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ" στη Νέα Σάντα
της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. τόµ. ΣΤ', σ. 4218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης και τη λειτουργία των παιδικών
σταθµών. τόµ. Ζ', σ. 4431.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτιρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών ως αστυνοµικού τµήµατος στην περιοχή. τόµ. Ζ', σ.
4436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις παρεµβάσεις για την ανάπλαση του Πεδίου του Άρεως. τόµ.
Ζ', σ. 4437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα «µέτρα προς αντιµετώπιση της ασύµµετρης απειλής λόγω της αθρόας εισβολής λαθροµεταναστών στα ελληνικά νησιά».
τόµ. Ζ', σ. 4439.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των πυρκαγιών και την ετοιµότητα του Κέντρου
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. τόµ. Ζ', σ. 4657.
Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την τεχνική ολοκλήρωση και την τελική παράδοση στην κυκλοφορία του έργου της εθνικής οδού Κορίνθου-Καλαµάτας-Σπάρτης. τόµ. Β', σ. 1268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
συνέχιση των εργασιών στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β', σ. 1269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την άµεση και ουσιαστική βοήθεια στους πληµµυροπαθείς
της περιοχής Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β', σ.
1271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις χρηµατοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού». τόµ. Β', σ. 1277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
δηµοπράτηση του τµήµατος "Πάτρα-Πύργος" της Ολυµπίας
Οδού. τόµ. Β', σ. 1280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την καταστροφή αιγιαλού του Δήµου Ερέτριας από τον Οργανισµό Λιµένων Νοµού Εύβοιας (ΟΛΝΕ). τόµ. Β', σ.
1338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις αναγκαίες παρεµβάσεις στο αεροδρόµιο Ηρακλείου
«Νίκος Καζαντζάκης». τόµ. Γ', σ. 1670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους ναυτεργάτες. τόµ. Γ', σ. 1672.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ακύρωσης του
διαγωνισµού για τον αυτοκινητόδροµο Πάτρα - Πύργος.
τόµ. Γ', σ. 1676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την εγκατάσταση παράνοµων διοδίων στον αυτοκινητόδροµο «Α11» Σχηµαταρίου-Χαλκίδος. τόµ. Γ', σ. 1679.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις «απολύσεις και τις σκανδαλώδεις συµβάσεις στο Σταθµό
Διοδίων Ακτίου Πρέβεζας». τόµ. Γ', σ. 2034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
µείωση του κόστους διέλευσης από τη Γέφυρα «Χαρίλαος
Τρικούπης» στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 2035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την κήρυξη των Δήµων Δωδώνης και Ζαγορίου ως πληµµυροπαθών. τόµ. Γ', σ. 2037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την κατασκευή του δυτικού τµήµατος της Ολυµπίας Οδού.
τόµ. Γ', σ. 2038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). τόµ. Γ', σ. 2047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
στοιχεία και τα δεδοµένα που αφορούν το συνολικό ύψος
των δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, το ύψος των
κόκκινων δανείων και το ύψος των εγγυηµένων δανείων από το ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Γ', σ. 2048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
αντίτιµο των διοδίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. τόµ. Δ', σ. 2517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις στην επέκταση του διαδρόµου του αεροδροµίου της Χίου. τόµ. Δ', σ. 2519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
µονοπώληση της διέλευσης του πορθµού Ρίου-Αντιρρίου.
τόµ. Δ', σ. 2523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. τόµ. Ε',
σ. 3305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
πρωτοβουλίες για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ε', σ. 3306.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του αεροδροµίου
των Ιωαννίνων. τόµ. Ε', σ. 3308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
µελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης του µεγάλου ρέµατος της
Ραφήνας. τόµ. Ε', σ. 3310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τον κίνδυνο απένταξης του µετρό της Θεσσαλονίκης από
την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. τόµ. Ε', σ. 3312.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. Ε', σ. 3314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Λήµνου και
του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Ε', σ. 3326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
ζητήµατα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Σάµου, Ικαρίας και
Φούρνων µε τον Πειραιά και άλλους προορισµούς. τόµ. Ε',
σ. 3328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών. τόµ.
Ε', σ. 3330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά
(ΟΛΠ). τόµ. Ε', σ. 3331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυπλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποτροπή της σύναψης και έγκρισης της Διατλαντικής
Εταιρικής Σχέσης Εµπορίου Επενδύσεων (ΤΤΙΡ). τόµ. Ε', σ.
3333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επαναφορά της ενιαίας τιµής στο βιβλίο. τόµ. Ε', σ.
3335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. Ε', σ. 3336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποκρατικοποίηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών
αεροδροµίων. τόµ. Ε', σ. 3338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
νοµοθετική κατοχύρωση των αναπηρικών συντάξεων και
του ακατάσχετου πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε', σ. 3340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αναµόρφωση των κανόνων λειτουργίας της "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ", την εξεύρεση λύσης για τους επιχειρηµατίες, εµπόρους και αγρότες που αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις οικονοµικές υποχρεώσεις, καθώς και την εκ νέου απαγόρευση πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε', σ.
3342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
πρωτοβουλίες αγροτών-παραγωγών που είναι γνωστές µε
το όνοµα «Αγορές Χωρίς Μεσάζοντες». τόµ. Ε', σ. 3541.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την πορεία των συµβάσεων ΣΔΙΤ (συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα) για τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ.
Ε', σ. 3543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ. τόµ. Ε', σ. 3545.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου από
την έλλειψη νερού εν όψει της τουριστικής περιόδου. τόµ.
Ε', σ. 3546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν από τη συντήρηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. τόµ.
Ε', σ. 3668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
διαδικασία αδειοδότησης υπαίθριων χώρων στάθµευσης
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε', σ. 3671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την υπολειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων και
την άµεση επίπτωση στον τουρισµό. τόµ. Ε', σ. 3671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
έργα της «ΕΡΓΟΣΕ». τόµ. Ε', σ. 3674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των λιµνών Πλαστήρα
και Σµοκόβου. τόµ. Ε', σ. 3676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου στον αυτοκινητόδροµο "Μορεάς". τόµ. Ε', σ. 3678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποπεράτωση του καθέτου οδικού άξονα Εγνατίας Οδού στον Έβρο. τόµ. Ε', σ. 3681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ανεργίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη του Περάµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4358.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επιδότηση δροµολογιακής γραµµής σύνδεσης της Σαµοθράκης µε την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά
του Αιγαίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ανάγκη άµεσης λύσης των προβληµάτων των ενδοκυκλαδικών δροµολογίων εν µέσω τουριστικής περιόδου.
τόµ. Ζ', σ. 4441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ακτοπλοΐας στον ευαίσθητο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ.
Ζ', σ. 4443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
έργο της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ. τόµ. Ζ', σ. 4615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του Ελληνικού. τόµ. Ζ',
σ. 4616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου του οδικού δικτύου ΗρακλείουΜεσαρά. τόµ. Ζ', σ. 4617.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την πορεία εξέλιξης σηµαντικών έργων υποδοµών στη Μεσσηνία όπως τα έργα Καλό Νερό-Τσακώνα και ο περιµετρικός Καλαµάτας, Καλαµάτα-Ριζόµυλος. τόµ. Ζ', σ. 4621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επαναφορά του νόµου για την ενιαία τιµή του βιβλίου.
τόµ. Ζ', σ. 4623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την υποχρεωτική αναγραφή στα τιµολόγια των εκπτώσεων
και άλλων πιθανών παροχών των προµηθευτών στα σουπερµάρκετ. τόµ. Ζ', σ. 4624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις κορεσµένες τουριστικές περιοχές και τις ανισότητες στην
ανάπτυξη. τόµ. Ζ', σ. 4660.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιστολές από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ), προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων σε
κρατικά repos. τόµ. Β', σ. 856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων
της χώρας και τις πηγές χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β', σ.
857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. τόµ. Β', σ. 858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία των εσόδων, τις αποκλίσεις
από τους στόχους του προϋπολογισµού και την κάλυψη των
χρηµατοδοτικών αναγκών του δηµοσίου. τόµ. Β', σ. 859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ύπαρξη ή µη υποβολής αιτήµατος
στις ελληνικές αρχές για δίµηνη τεχνική παράταση του µνηµονίου καθώς και του περιεχοµένου του. τόµ. Β', σ. 861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ και την αποµείωση του Ελληνικού Δηµόσιου Χρέους. τόµ. Β', σ. 866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση της καθιέρωσης του
αφορολογήτου των 12.000 ευρώ. τόµ. Β', σ. 1331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φηµολογούµενη έκτακτη εισφορά.
τόµ. Β', σ. 1335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη διαδικασία της
υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Γ', σ. 1666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κατάλογο µεγαλοοφειλετών (φυσικών και νοµικών προσώπων) του ελληνικού δηµοσίου και
την είσπραξη των σχετικών οφειλών. τόµ. Γ', σ. 1669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας. τόµ. Γ', σ. 1874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των φορολογικών διατάξεων για τους µικροµεσαίους αγρότες. τόµ. Γ', σ. 1876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε την επιστροφή κεφαλαίων από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο EFSF.
τόµ. Γ', σ. 2007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ύπαρξη ή µη κατάλληλου πλαισίου
από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές όσον αφορά τις
Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης δίχως την αντίστοιχη κατοχή τίτλων-κρατικών οµολόγων. τόµ. Γ', σ. 2025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οδηγία περί µη φορολόγησης των
αποζηµιώσεων και επιδοτήσεων των αγροτών. τόµ. Γ', σ.
2042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις της απόφασης εξαίρεσης της Ελλάδος από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. τόµ. Ε', σ. 2995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη στάση του δικηγόρου του ελληνικού
δηµοσίου στη συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της
Επικρατείας στις 24-3-2015 του µη κερδοσκοπικού Σωµατείου " Έλληνες Φορολογούµενοι", που ζητούσε να κριθεί
αντισυνταγµατική και παράνοµη η "συµφωνία συµβιβασµού" µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Siemens".
τόµ. Ε', σ. 2999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέµα της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ε', σ. 3000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των πρώην εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος. τόµ. Ε', σ. 3002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις συζητήσεις της Κυβέρνησης για "διπλό νόµισµα". τόµ. Ε', σ. 3046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταγγελία του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς όταν ήταν αντιπολίτευση για τη ρύθµιση που κατατέθηκε µε την τροπολογία 1251/67/7-3-2014
και εντάχθηκε στο ν. 4250/26-3-2014 και αφορούσε πρόστιµα 1,2 δισεκατοµµυρίων του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης. τόµ. Ε', σ. 3048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγγελία µεταβολής του ΦΠΑ των
νησιών. τόµ. Ε', σ. 3147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση δεκατεσσάρων
περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δανεισµό από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το "κούρεµα" του δηµοσίου χρέους και πιθανή
συµµετοχή της Ελλάδας στην τράπεζα των χωρών BRICS.
τόµ. Ε', σ. 3151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015 για την εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής µε έκπτωση. τόµ. Ε', σ. 3316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετατροπή των φορολογικών συντελεστών στις δωρεές για ανθρωπιστικούς σκοπούς. τόµ. Ε',
σ. 3318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις υποδοµές της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. τόµ. Ε', σ. 3320.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση εκκρεµών φορολογικών ελέγχων. τόµ. Ε', σ. 3322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απογραφή και τη δηµοσιοποίηση
των µισθωµένων ακινήτων του Δηµοσίου και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του κόστους από µισθώσεις κτηρίων. τόµ. Ε', σ. 3323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διόρθωση των µισθολογικών ανισοτήτων του κλάδου ΠΕ εφοριακών, που διορίστηκαν µε την
προκήρυξη 1Κ/2013/ΑΣΕΠ. τόµ. Ε', σ. 3361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εσωτερική στάση πληρωµών και
τον προγραµµατισµό της εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Ε', σ.
3363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενηµέρωση για την πορεία των διαπραγµατεύσεων της ελληνικής Κυβέρνησης µε τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου από τον EFSF και την επίτευξη νέας συµφωνίας. τόµ. Ε', σ. 3364.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το "Brussels Group". τόµ. Ε', σ. 3367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το λαθρεµπόριο καπνού. τόµ. Ε', σ.
3683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Νήσου Χίου
(ΔΕΥΑΝΧ). τόµ. ΣΤ', σ. 3768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πιθανή παραβίαση εφαρµογής των
capital controls. τόµ. Ζ', σ. 4632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης αναφορικά
µε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ', σ. 4632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αµοιβή και ανάληψη καθηκόντων
εκκαθαριστή από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕYΒΟΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». τόµ. Ζ', σ. 4633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία των τραπεζών της
χώρας. τόµ. Ζ', σ. 5001.
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση του επαναλαµβανόµενου φαινοµένου των πληµµυρών στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β', σ.
1109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωµή αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. Β', σ.
1112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
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σχετικά µε τη στάση του ελληνικού δηµοσίου στη νέα συλλογική σύµβαση της ΔΕΗ. τόµ. Β', σ. 1249.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επίσπευση της αποτίµησης των ζηµιών που
προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές, προκειµένου
η Κυβέρνηση να λάβει προκαταβολικά το 10% της κοινοτικής υποστήριξης που προβλέπεται από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Β', σ. 1344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις προοπτικές για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων στη χώρα µας και τη λειτουργία της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Β', σ. 1346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αποζηµίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου
για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την επιζωοτία του
καταρροϊκού πυρετού. τόµ. Β', σ. 1348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την υλοποίηση του αντιπληµµυρικού έργου στο
Κεφαλοχώρι του Δήµου Κόνιτσας. τόµ. Β', σ. 1352.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας απόδοσης αποζηµιώσεων για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων της χώρας. τόµ. Γ', σ. 1698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έγκαιρη πραγµατοποίηση της δακοκτονίας στις ελαιοκαλλιέργειες της χώρας. τόµ.
Γ', σ. 1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη αποκατάστασης των ζηµιών που
προκλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες από τα έντονα
καιρικά φαινόµενα στις περιοχές του Κάτω Νευροκοπίου
και του Δήµου Δοξάτου. τόµ. Γ', σ. 1701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε το σχέδιο δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Γ', σ.
1703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επανεξέταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Γ', σ. 1704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της χώρας. τόµ. Γ', σ.
1706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη εγκατάσταση δύο ιδιωτικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύση βιοµάζας, στην περιοχή της Δηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών του
Δήµου Θέρµης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ', σ. 1709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την παράταση έκδοσης αδειών κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων. τόµ. Δ', σ. 2442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα για την καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης κατ' εφαρµογήν των προγραµµάτων λοιµωδών νοσηµάτων. τόµ. Δ', σ. 2443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατοχύρωσης των δικαιωµάτων
ενισχύσεων για τους πληµµυροπαθείς αγρότες των πληγέντων περιοχών Έβρου, Σερρών, Βοιωτίας και Άρτας. τόµ.
Δ', σ. 2447.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε
το Εργαστήριο Διαπίστευσης της Διεύθυνσης Ελέγχου, Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου. τόµ. Δ', σ. 2448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
(Ε.Κ.) για ισχυρισµούς καλής υγείας στην ετικέτα των ελληνικών ελαιολάδων. τόµ. Ε', σ. 3020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον κίνδυνο δυσφήµησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης παράνοµων
φυτοφαρµάκων. τόµ. Ε', σ. 3022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ακύρωση του προγράµµατος προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την τρέχουσα περίοδο. τόµ. Ε', σ. 3022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε το πιστοποιητικό γνώσεων και την κατάρτιση
στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων. τόµ.
Ε', σ. 3025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη κυβερνητικής παρέµβασης για τη
διεκδίκηση αποζηµιώσεων από ευρωπαϊκούς πόρους για
την αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων στα Τενάγη των Φιλίππων. τόµ. Ε', σ. 3061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την κατασκευή - επέκταση της διώρυγας του Πηνειού στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. Ε', σ. 3063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου και
την ενεργειακή πολιτική. τόµ. Ε', σ. 3065.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την έναρξη του Προγράµµατος
«Εξοικονόµηση κατ' Οίκον» στο πλαίσιο του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ-νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας και β) µε τις καθυστερήσεις πληρωµών του προγράµµατος "Εξοικονόµηση
κατ' Οίκον". τόµ. Ε', σ. 3068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη µονάδα βιοµάζας στη θέση Κοπανάδες στην
Π.Ε. Ηρακλείου. τόµ. Ε', σ. 3071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. τόµ. Ε', σ. 3073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
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σχετικά µε τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της
Λίµνης Ορεστιάδας Καστοριάς από την ύπαρξη και αναπαραγωγή των γουνοφόρων ζώων µινκ. τόµ. Ε', σ. 3253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τα µέτρα προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και την καθυστέρηση στην ανάρτηση δασικών χαρτών. τόµ. Ε', σ. 3253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση σε θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας. τόµ. Ε', σ. 3255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την πορεία των συµβάσεων-συµπράξεων δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση απορριµµάτων. τόµ. Ε', σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µη εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε', σ.
3260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αδυναµία των φρουτοπαραγωγών της Αχαΐας να διαθέσουν τα προϊόντα τους. τόµ. Ε', σ. 3262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων σε όλη τη
χώρα. τόµ. Ε', σ. 3263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τα προβλήµατα των µηλοπαραγωγών στο Δήµο
Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε', σ. 3266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επέκταση του δικτύου χαλαζικής προστασίας
µε εναέρια µέσα στις αγροτικές περιοχές του Νοµού Καβάλας. τόµ. Ε', σ. 3268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό στο
ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την µισθοδοσία των µόνιµων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Ε', σ. 3272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης της ρύθµισης των εκατό
δόσεων και στα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τη ΔΕΗ. τόµ. Ε',
σ. 3372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε θέµα την εφαρµογή των αποφάσεων της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της
«ΛΑΡΚΟ Α.Ε.». τόµ. Ε', σ. 3373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις
µονάδες αφαλάτωσης. τόµ. Ε', σ. 3374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παρα-

γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)
για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ορισµένων έργων
και δραστηριοτήτων. τόµ. Ε', σ. 3375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης. τόµ. Ε', σ. 3376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της
ευρωπαϊκής πολιτικής για περιορισµό των ρύπων τόσο από
τις νέες όσο και από τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες.
τόµ. Ε', σ. 3377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε', σ. 3380.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Ε', σ. 3382.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την υλοποίηση της νέας κοινής
υπουργικής απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων
στους κτηνοτρόφους της χώρας και β) µε τις αδικίες που
προκύπτουν από την ανισοκατανοµή βοσκοτόπων σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Ε', σ. 3383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό για τη µείωση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Ε', σ. 3387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας στη Μαγνησία.
τόµ. Ε', σ. 3389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε θέµατα του Εθνικού Κτηµατολογίου. τόµ. Ε', σ.
3623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επανασύσταση του «Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΙΓΜΕ). τόµ. Ε', σ. 3626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την παράταση υποβολής της δήλωσης του επαγγελµατία αγρότη κατ' εφαρµογή του ν. 4254/2014. τόµ.
ΣΤ', σ. 3810.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και β) µε τις τεράστιες παραλείψεις στην κατάσβεση της φωτιάς του εργοστασίου
στον Ασπρόπυργο. τόµ. ΣΤ', σ. 3811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
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σχετικά µε τις αλλαγές στη διαχείριση των απορριµµάτων.
τόµ. ΣΤ', σ. 3814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την έγκαιρη αποστολή της σύµφωνης γνώµης
των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύναψη των συµφωνητικών παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας µεταξύ των δήµων και τρίτων. τόµ. ΣΤ', σ. 4296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης
στον Ασπρόπυργο. τόµ. ΣΤ', σ. 4297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον εντοπισµό τοξικών φυτοφαρµάκων σε δείγµατα που ελήφθησαν σε οπωρώνες µε µηλιές στην Ηµαθία,
Κόρινθο και Αρκαδία. τόµ. ΣΤ', σ. 4299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στις κτηνιατρικές Υπηρεσίες του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους αγρότες
της Κεντρικής Κορινθίας για ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από την έντονη χαλαζόπτωση. τόµ. ΣΤ', σ.
4303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής της
Λίµνης Καϊάφα. τόµ. Ζ', σ. 4653.
Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, δηλαδή του bulling. τόµ. Β', σ. 851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία και τη συνακόλουθη υποβάθµιση του θεσµού.
τόµ. Β', σ. 854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης που χαρακτηρίζει το Γενικό Λύκειο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων ως Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο. τόµ. Β', σ. 1241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β', σ.
1242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του θεσµικού
πλαισίου διαχείρισης των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων. τόµ. Β', σ. 1245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις χαµένες
διδακτικές ώρες σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας εξαιτίας των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικούς. τόµ. Β', σ.
1247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιχο-

ρήγηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (ΕΠΣ)
µέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ)
κατά το έτος 2014. τόµ. Β', σ. 1327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δίκη της
Χρυσής Αυγής στις 20 Απριλίου στις φυλακές Κορυδαλλού.
τόµ. Γ', σ. 1678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της καθαριότητας των σχολικών µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστριών.
τόµ. Γ', σ. 1873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων σε µουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους. τόµ. Γ', σ. 2010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πορεία
χρηµατοδότησης και την αναπτυξιακή προοπτική της Αµφίπολης. τόµ. Γ', σ. 2011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. Γ', σ.
2014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην Εθνική Λυρική σκηνή και την εξασφάλιση της κρατικής επιχορήγησης. τόµ. Γ', σ. 2016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επιλογή
των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. τόµ.
Γ', σ. 2017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και στα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ', σ. 2019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Δ', σ. 2349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
επανασχεδιασµού της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέµατος του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΥΠΠΟΑ). τόµ. Ε', σ. 2985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή ποσοστού 1,5% των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών. τόµ. Ε', σ. 2987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κρίση
στο χώρο του βιβλίου. τόµ. Ε', σ. 2988.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Νέο
Μουσείο Σπάρτης. τόµ. Ε', σ. 3155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-
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σµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προγραµµατικές δηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για το σύγχρονο πολιτισµό. τόµ. Ε', σ. 3245.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δηµιουργία Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών
(Hellenic Film Commission). τόµ. Ε', σ. 3613.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου. τόµ. ΣΤ', σ. 3756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. ΣΤ', σ.
4226.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση του πτυχίου των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών Δραµατικής Τέχνης ως ισότιµου µε αυτό των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. ή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραµατικής Τέχνης, προκειµένου να διορίζονται για τη διδασκαλία του µαθήµατος
θεατρικής αγωγής στα δηµοτικά σχολεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µεταφορά των τριών πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Αγρινίου στην
Πάτρα. τόµ. ΣΤ', σ. 4231.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «ERASMUS+». τόµ. ΣΤ', σ. 4233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων του ταφικού τύµβου της
Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης του Δήµου Ορεστιάδας. τόµ. Ζ',
σ. 4639.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις εξαγγελίες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε ανασφάλιστους που ήδη είναι εφαρµόσιµες µε την ίδρυση του ΠΕΔΥ. τόµ. Γ', σ. 1687.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του ΠΕΔΥ στη Χίο και την πλήρωση των ιατρών που εργάζονται εκεί επί 9 µήνες. τόµ. Γ', σ.
1690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Γενικό
Νοσοκοµείο Λευκάδας και το Κέντρο Υγείας Βασιλικής.
τόµ. Γ', σ. 1691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα της Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ', σ. 2021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης των παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκοµείων Τρικάλων και Καρδίτσας.
τόµ. Γ', σ. 2023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Ψυχιατρικής
Κλινικής του ΠΑΓΝΗ. τόµ. Δ', σ. 2345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δηµοπράτηση του κυλικείου και του ανθοπωλείου που βρίσκονται εντός του νοσοκοµείου Ζακύνθου.
τόµ. Δ', σ. 2347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάσταση στη νοσοκοµειακή µονάδα "Αµαλία Φλέµινγκ". τόµ. Ε', σ. 2991.

Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά α) µε τις παραιτήσεις διοικητών
νοσοκοµείων και β) µε τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών µονάδων. τόµ. Ε', σ. 3004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εξόφληση των οφειλόµενων ποσών έναντι νοσηλίων στα προνοιακά ιδρύµατα της
Αχαΐας. τόµ. Ε', σ. 3008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα κατάργησης της Ανώνυµης
Εταιρείας Συστήµατος Αµοιβών των Νοσοκοµείων "ΕΣΑΝ
Α.Ε.". τόµ. Ε', σ. 3009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για την προστασία των πολιτών του Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων στην περιοχή. τόµ. Ε', σ. 3011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων από την ελληνική αγορά.
τόµ. Ε', σ. 3012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου Ελλάδος από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια.
τόµ. Ε', σ. 3014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Ε', σ. 3044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στα Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας της Εύβοιας. τόµ. Ε', σ. 3050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. τόµ. Ε', σ. 3052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ε', σ. 3137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. τόµ. Ε', σ. 3139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στον νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε', σ. 3230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πορεία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. τόµ.
Ε', σ. 3232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού του ΕΚΑΒ στη Σάµο
και την Ικαρία. τόµ. Ε', σ. 3235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών του
Δήµου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε', σ. 3236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στα Κέντρα Υγείας του Νοµού
Πρέβεζας. τόµ. Ε', σ. 3349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκοµείο της Ρόδου. τόµ. Ε', σ. 3351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
Κάτω Αχαΐας. τόµ. Ε', σ. 3353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στις δοµές ψυχικής υγείας του Νοµού Δράµας.
τόµ. Ε', σ. 3606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
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σχετικά µε τη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής και
το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο "Μαµάτσειο"
Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Ε', σ. 3607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας
(Γ.Ν.Κ.). τόµ. Ε', σ. 3609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού Νοσοκοµείου
Νοσηµάτων Θώρακος Πάτρας. τόµ. Ε', σ. 3611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης. τόµ. ΣΤ', σ. 3759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 3760.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία των Πολυδύναµων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ. τόµ. ΣΤ', σ. 3762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων. τόµ. ΣΤ', σ. 3765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά «µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα κέντρα κράτησης».
τόµ. ΣΤ', σ. 3766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Καστορείου
του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Κέντρο Υγείας του Χάρακα του Δήµου Αρχανών -Αστερουσίων του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ', σ.
4223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο "Καραµανδάνειο" Νοσοκοµείο Παίδων της Πάτρας. τόµ. Ζ', σ.
5003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.
τόµ. Ζ', σ. 5005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διαδικασία αναπλήρωσης της κενής θέσης ιατρού ακτινοθεραπευτή στο Νοσοκοµείο Παίδων "ΑΓΛΑΪΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ". τόµ. Ζ', σ. 5007.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. Β', σ. 861.
Υπουργός Επικρατείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, σχετικά µε
την "πορεία των ερευνών για τις υποθέσεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων και κοµµάτων, καθώς και για µεγαλοκαταθέτες των λιστών HSBC (Λαγκάρντ), Λουξεµβούργου
κ.ο.κ.". τόµ. Β', σ. 1350.
Υπουργός Επικρατείας για την καταπολέµιση της διαφθοράς
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέµηση της διαφθοράς, σχετικά µε
τα αποτελέσµατα των ενεργειών της Κυβέρνησης για την
καταπολέµηση της διαφθοράς. τόµ. ΣΤ', σ. 3817, 4305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επι-

κρατείας (για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς), σχετικά
µε το έργο της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ. τόµ. ΣΤ',
σ. 4305.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία των εσόδων, τις αποκλίσεις
από τους στόχους του προϋπολογισµού και την κάλυψη των
χρηµατοδοτικών αναγκών του δηµοσίου. τόµ. Β', σ. 859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ και την αποµείωση του Ελληνικού Δηµόσιου Χρέους. τόµ. Β', σ. 866.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων του οµίλου "EUROMEDICA - ΑΡΩΓΗ" της περιοχής
Θεσσαλίας. τόµ. Δ', σ. 2343.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3162.
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, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4653.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις της απόφασης εξαίρεσης της Ελλάδος από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. τόµ. Ε', σ. 2995.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας 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).
τόµ. Ε', σ. 3603.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Ε.Τ.Χ.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε την ενηµέρωση για την πορεία των διαπραγµατεύσεων της ελληνικής Κυβέρνησης µε τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου από τον EFSF και την επίτευξη νέας συµφωνίας. τόµ. Ε', σ. 3364.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
(ESM)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση
και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4333, ΦΕΚ: 78 A' / 11.07.2015). τόµ.
ΣΤ', σ. 4303, 4307-4353.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4336, ΦΕΚ: 94 A' /
14.08.2015). τόµ. Ζ', σ. 4788-4908.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Μ.Σ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4334, ΦΕΚ: 80 A' /
16.07.2015). τόµ. Ζ', σ. 4365-4420.
ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το χρόνο καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος
των ξενοδοχοϋπαλλήλων. τόµ. Ε', σ. 3142.
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
Ζ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις προοπτικές για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων στη χώρα µας και τη λειτουργία της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ. Β', σ. 1346.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη αποκατάστασης των ζηµιών που
προκλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες από τα έντονα
καιρικά φαινόµενα στις περιοχές του Κάτω Νευροκοπίου
και του Δήµου Δοξάτου. τόµ. Γ', σ. 1701.
ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας απόδοσης αποζηµιώσεων για την αποκατάσταση του ζωικού κε-

φαλαίου των κτηνοτρόφων της χώρας. τόµ. Γ', σ. 1698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µη εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε', σ.
3260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό στο
ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3270.
ΖΩΟΝΟΣΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αποζηµίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου
για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την επιζωοτία του
καταρροϊκού πυρετού. τόµ. Β', σ. 1348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µη εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε', σ.
3260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό στο
ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3270.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις
µονάδες αφαλάτωσης. τόµ. Ε', σ. 3374.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
Θ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον καθαρισµό του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Δ', σ. 2506.
Ι
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του ΠΕΔΥ στη Χίο και την πλήρωση των ιατρών που εργάζονται εκεί επί 9 µήνες. τόµ. Γ', σ.
1690.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις εξαγγελίες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε ανασφάλιστους που ήδη είναι εφαρµόσιµες µε την ίδρυση του ΠΕΔΥ. τόµ. Γ', σ. 1687.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). τόµ. Γ', σ. 2047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά
(ΟΛΠ). τόµ. Ε', σ. 3331.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την έντοκη απόδοση στο ΙΚΑ της προσαύξησης
που ελάµβαναν λόγω οικογενειακών βαρών οι συνταξιούχοι αυτού. τόµ. Ε', σ. 3146.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος
και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε’, σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4163-4210, 4244-4274.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επανασύσταση του «Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΙΓΜΕ). τόµ. Ε', σ. 3626.
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. Ε', σ. 3314.
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών κι άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
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 κι άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε». τόµ. Ε', σ. 3617.
Κ
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 διακοινώσεων". (Κατάθεση).
τόµ. Β', σ. 1307.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 1, 8, 44,
64, 65, 67, 68, 71, 72, 75, 76, 84, 85, 89, 93, 95, 97, 98,
99, 103, 107, 108, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 123,
124, 127, 128, 129, 131, 133, 137, 141, 146, 148, 149,
153, 155, 159, 161, 165, 173, 174, 175, 176, 177, 179,
180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192,
193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 214, 216, 217, 218,
219, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233,
234, 242, 255, 263, 264, 269, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 572, 573,
574, 575, 583, 585, 590, 604, 605, 606, 610, 611, 613,
614, 615, 616, 618, 623, 631, 645, 650, 656, 659, 661,
662, 664, 666, 667, 669, 671, 672, 673, 674, 692, 695,
696, 697, 707, 709, τόµ. Β', σ. 716, 717, 719, 730, 732,
733, 734, 735, 738, 741, 742, 743, 747, 748, 750, 753,
754, 758, 759, 760, 761, 762, 767, 768, 769, 770, 771,
772, 773, 774, 773, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783,
784, 786, 788, 789, 791, 792, 794, 812, 821, 823, 824,
825, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 837, 839, 840,
851, 853, 854, 856, 860, 861, 863, 866, 868, 869, 891,
1114, 1115, 1117, 1118, 1120, 1121, 1124, 1129, 1131,
1132, 1133, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149,
1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1156,
1157, 1158, 1159, 1164, 1165, 1161, 1163, 1170, 1173,
1175, 1177, 1179, 181, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188,
1189, 1190, 1191, 1252, 1253, 1254, 1267, 1280, 1281,
1282, 1284, 1287, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1304, 1305, 1306,
1307, 1309, 1325, 1326, 1327, 1332, 1346, τόµ. Γ', σ.
1355, 1376, 1380, 1381, 1384, 1388, 1394, 1396, 1399,
1400, 1401, 1402, 1407, 1409, 1410, 1412, 1413, 1415,
1416, 1417, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425, 1438, 1486,
1494, 1496, 1439, 1440, 1441, 1442, 1448, 1452, 1455,
1458, 1464, 1472, 1473, 1478, 1480, 1481, 1483, 1485,
1488, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1500, 1502, 1503,
1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1510, 1511, 1515, 1518,
1519, 1524, 1527, 1528, 1529, 1532, 1533, 1535, 1537,
1541, 1542, 1543, 1547, 1551, 1558, 1559, 1564, 1569,
1570, 1574, 1575, 1576, 1579, 1580, 1582, 1586, 1587,
1590, 1624, 1625, 1651, 1661, 1666, 1670, 1675, 1676,
1677, 1679, 1687, 1688, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710,
1711, 1712, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721,
1722, 1724, 1725, 1726, 1723, 1727, 1728, 1729, 1730,
1737, 1741, 1742, 1743, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751,
1756, 1760, 1761, 1762, 1766, 1767, 1771, 1773, 1774,
1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785,
1786, 1821, 1826, 1827, 1829, 1831, 1834, 1837, 1838,
1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1849, 1851, 1852,
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1857, 1858, 1865, 1876, 1877, 1878, 1881, 1884, 1885,
1886, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898, 1901, 1903, 1904,
1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1914, 1917, 1921, 1829,
1935, 1937, 1939, 1942, 1943, 1944, 1946, 1950, 1951,
1956, 1958, 1963, 1965, 1967, 1970, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2012, 2013,
2014, 2017, 2023, 2024, 2026, 2028, 2038, 2039, 2041,
2042, 2043, 2044, 2046, 2047, 2049, 2048, 2050, 2051,
2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2063, 2069, 2071,
2072, 2073, 2074, τόµ. Δ', σ. 2081, 2082, 2083, 2085,
2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2097, 2099, 2101, 2108,
2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2114, 2115, 2117, 2121,
2135, 2137, 2139, 2145, 2146, 2147, 2149, 2151, 2157,
2159, 2160, 2164, 2166, 2171, 2172, 2173, 2174, 2176,
2177, 2178, 2182, 2183, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193,
2195, 2200, 2203, 2204, 2206, 2207, 2209, 2212, 2213,
2214, 2216, 2218, 2223, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230,
2231, 2232, 2233, 2239, 2240, 2242, 2243, 2244, 2246,
2247, 2248, 2251, 2254, 2255, 2257, 2258, 2259, 2262,
2271, 2274, 2280, 2309, 2311, 2312, 2313, 2319, 2320,
2322, 2323, 2325, 2336, 2345, 2349, 2352, 2355, 2356,
2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387,
2388, 2389, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2398, 2399,
2400, 2401, 2431, 2432, 2435, 2438, 2462, 2465, 2467,
2468, 2470, 2477, 2478, 2479, 2482, 2488, 2492, 2493,
2494, 2496, 2498, 2499, 2500, 2502, 2503, 2508, 2510,
2516, 2517, 2522, 2523, 2524, 2525, 2529, 2531, 2532,
2774, 2790, 2791, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2810,
2811, 2812, 2814, 2816, 2817, 2822, 2823, 2826, 2829,
2831, 2832, 2833, 2834, 2836, 2838, 2841, 2842, 2844,
2845, 2846, 2850, 2857, 2859, 2864, 2910, 2913, 2915,
2919, 2920, τόµ. Ε', σ. 2927, 2938, 2942, 2946, 2947,
2950, 2951, 2952, 2953, 2956, 2957, 2959, 2960, 2964,
2966, 2967, 2969, 2972, 2973, 2974, 2975, 2978, 2986,
2985, 2987, 2988, 2994, 2997, 2999, 3001, 3002, 3004,
3008, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3020, 3029, 3030,
3039, 3041, 3042, 3044, 3046, 3047, 3054, 3058, 3062,
3065, 3066, 3068, 3071, 3074, 3079, 3980, 3085, 3087,
3089, 3090, 3094, 3098, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111,
3112, 3113, 3115, 3116, 3118, 3119, 3120, 3122, 3124,
3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3135, 3138, 3144,
3149, 3150, 3151, 3153, 3154, 3157, 3158, 3161, 3163,
3164, 3167, 3169, 3170, 3172, 3174, 3175, 3177, 3178,
3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3187, 3188, 3190, 3195,
3197, 3199, 3200, 3208, 3211, 3212, 3213, 3216, 3217,
3222, 3223, 3224, 3225, 3234, 3236, 3239, 3241, 3246,
3247, 3249, 3250, 3255, 3256, 3259, 3262, 3268, 3277,
3287, 3288, 3289, 3290, 3293, 3298, 3299, 3301, 3303,
3305, 3306, 3307, 3308, 3310, 3311, 3313, 3314, 3315,
3316, 3317, 3319, 3327, 3331, 3332, 3339, 3340, 3341,
3342, 3354, 3356, 3360, 3362, 3372, 3379, 3380, 3383,
3384, 3385, 3387, 3389, 3391, 3392, 3541, 3542, 3545,
3546, 3549, 3550, 3551, 3555, 3556, 3557, 3562, 3564,
3566, 3568, 3569, 3570, 3572, 3574, 3575, 3576, 3577,
3578, 3579, 3581, 3582, 3589, 3590, 3591, 3592, 3594,
3598, 3613, 3620, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631, 3633,
3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3642, 3643, 3644,
3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3656, 3657,
3659, 3660, 3664, 3668, 3673, 3674, 3676, 3678, 3681,
3686, τόµ. ΣΤ', σ. 3689, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695,
3707, 3708, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724,

3725, 3726, 3731, 3735, 3741, 3744, 3746, 3750, 3751,
3752, 3753,, 3755, 3760, 3762, 3763, 3764, 3766, 3767,
3768, 3769, 3770, 3812, 3814, 3816, 3980, 3988, 3989,
3990, 3991, 3993, 3994, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003,
4004, 4005, 4006, 4013, 4014, 4015, 4017, 4018, 4019,
4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028,
4029, 4032, 4034, 4039, 4040, 4041, 4044, 4045, 4046,
4047, 4048, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059,
4067, 4070, 4071, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4096,
4100, 4103, 4109, 4111, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117,
4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4132, 4134, 4136,
4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4154, 4155, 4156,
4157, 4164, 4165, 4166, 4168, 4171, 4173, 4174, 4176,
4179, 4181, 4182, 4183, 4184, 4186, 4187, 4193, 4194,
4196, 4197, 4201, 4202, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208,
4209, 4210, 4217, 4218, 4225, 4226, 4227, 4230, 4234,
4239, 4240, 4242, 4248, 4257, 4296, 4305, 4307, 4308,
4309, 4310, 4311, 4313, 4319, 4321, 4322, 4323, 4324,
4325, 4329, τόµ. Ζ', σ. 4365, 4366, 4367, 4370, 4379,
4381, 4382, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391,
4393, 4395, 4396, 4401, 4429, 4432, 4441, 4447, 4448,
4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4462, 4464, 4465,
4470, 4476, 4477, 4478, 4481, 4484, 4485, 4487, 4488,
4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4610, 4614, 4615,
4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4623, 4624, 4632,
4639, 4643, 4645, 4646, 4647, 4651, 4657, 4659, 4660,
4663, 4665, 4668, 4669, 4685, 4788, 4789, 4790, 4791,
4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4798, 4799, 4800, 4801,
4809, 4811, 4812, 4813, 4815, 4818, 4819, 4820, 4822,
4824, 4825, 4826, 4828, 4829, 4830, 4830, 4832, 4833,
4835, 4836, 4837, 4838, 4870, 4871, 4872, 4874, 4875,
4876, 4877, 4879, 4885, 4888, 4891, 5004, 5023, 5024,
5025, 5027, 5028, 5029, 5039.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας για
την ανάδειξη του Προέδρου του Σώµατος της ΙΣΤ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 34.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α',
σ. 37 - 39, 41.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης και
της ψηφοφορίας επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της
Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 45, 46.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α',
σ. 63 - 64.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στο άρθρο 28 του Συντάγµατος. τόµ. Α', σ. 89.
Συζήτηση σχετικά µε τη δυνατότητα πολιτικών παρεµβάσεων και τον σχολιασµό των οµιλιών της Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου επί της έδρας. τόµ. Α',
σ. 90.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α', σ. 138 - 139,
153.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στη διαδικασία διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή του Πρόεδρου της Δηµοκρατίας,
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1, 2,
4 και 5 του Συντάγµατος και τις οικίες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 271.
Συζήτηση επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α', σ. 306-317.
Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του Προεδρείου, για
την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας
του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω
της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας
σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης, προκειµένου η
σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι
Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν το καθήκον τους κατά
τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α', σ.
306.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης και
της ψηφοφορίας (άρθρα 62, 61 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος και άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής) επί της
αίτησης άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη.
τόµ. Α', σ. 317, 319.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί της προτάσεως της Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση,
επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α', σ. 568-569, 582, 583, 584, 585,
602, 604, 608, 609.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α', σ. 646-650.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις", λόγω της ταυτόχρονης συνεδρίασης
της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας. τόµ. Β', σ. 714, 719.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο 3 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 741.

Ανακοίνωση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι αποσύρει την απόφασή της για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1, εδάφιο 3 του Κανονισµού της Βουλής, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 741.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις", χωρίς να έχει γίνει ψήφιση του σχεδίου νόµου επί της αρχής. τόµ. Β', σ. 743-751.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Βορίδης και Σ.
Γεωργιάδης κατέθεσαν έγγραφο που τιτλοφορείται "Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής",
κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 750, 751.
Συζήτηση επί της αίτησης που κατάθεσαν οι Βουλευτές
κ.κ. Μ. Βορίδης και Σ. Γεωργιάδης, για "Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής" κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 751-753.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της
ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών τόµ. Β', σ. 869, 891.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος. τόµ. Β', σ. 1115-1117, 1132, 1145, 1161,
1120.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,
µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για
τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης.
τόµ. Β', σ. 1282.
Αναφορά στο άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε την διαδικασία που εγείρεται η συζήτηση επί Κανονισµού τόµ. Β', σ. 1301, 1302.
Αναφορά στο άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε το πότε µπορεί να γίνει επίκληση προσωπικού
ζητήµατος. τόµ. Β', σ. 1301, 1302.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την µετάδοση των συνεδριάσεων των Επιτροπών από το Κανάλι
της Βουλής. τόµ. Γ', σ. 1376.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν θα
συζητηθούν µαζί η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και
εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
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«για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων» και η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνης Σαµαράς και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές του
κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης,
της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ.
Γ', σ. 1376, 1377, 1380, 1381.
Αναφορά στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ.
1439, 1440, 1441, 1442.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων
κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ', σ. 1454, 1455, 1456.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ', σ. 1624.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις", λόγω µη απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Γ', σ. 16511652.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον προγραµµατισµό διεξαγωγής των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας σε ηµέρες που δεν ορίζονται από τον Κανονισµό της
Βουλής και συµπίπτουν µε τις συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. Γ', σ. 1713 - 1716.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". τόµ. Γ', σ. 1744, 1745.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν.
2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ', σ. 1837, 1838.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ', σ.
2145-2146.

Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στις Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35
27-4-2015, 105/46 30-4-2015 και στην εκπρόθεσµη
122/58 5-5-2015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" και που υπάρχει αµφισβήτηση
από πλευράς Προεδρείου ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Δ', σ. 2189, 2190.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη απόσυρση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", και στην διεξαγωγή
ψηφοφορίας δι' ανεγέρσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση,
για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ', σ. 2212, 2214, 2249,
2259.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ', σ. 2457, 2459, 2462, 2463, 2472, 2479,
2480.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναφέρεται η εισήγηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το κάθε αίτηµα περί άρσεως ασυλίας που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ', σ. 2531, 2532, 2533.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2789-2790.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα
της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε." και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α' 35)» και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ', σ. 2923-2924.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: "Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του φαινοµένου", σύµφωνα µε το άρθρο 137 του Κανονισµού της Βουλής, µε τη διαδικασία της γενίκευσης. τόµ. Ε', σ. 36303631.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διανοµή και ανάρτηση της Ηµερήσιας Διάταξης της Ολοµέλειας. τόµ. ΣΤ', σ. 3688.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας
της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
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απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
τους µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ', σ. 3999-4002.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ', σ. 4111-4114.
Συζήτηση επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ', σ. 4325, τόµ. Ζ',
σ. 4387.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)" και τον χρόνο περαίωσής της. τόµ. Ζ', σ. 43654367.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015
(Α'80)". τόµ. Ζ', σ. 4447, 4448, 4453, 4454, 4455, 4456,
4457, 4458, 4464.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4788, 4789,
4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ', σ. 4788,
4789, 4790, 4791, 4792.
Συζήτηση επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος που ετέθη,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2, από τους Βουλευτές κ.κ.
Δ. Κοδέλα και Ι. Ζερδελή, που αφορά τη µη διανοµή των
παραρτηµάτων που αναφέρονται στο µνηµόνιο, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας
Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4788, 4791, 4792, 4801.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στα-

θερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας
Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4789, 4796, 4797, 4798.
Συζήτηση επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 2 του Κανονισµού της
Βουλής, από τους Βουλευτές κ.κ. Ε. Βενιζέλο και Δ. Κρεµαστινό κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4792, 4793.
Συζήτηση επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος που ετέθη,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής, από τους Βουλευτές και Προέδρους των Επιτροπών
Παραγωγής και Εµπορίου κ. Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου
και Οικονοµικών Υποθέσεων κ. Σ. Σαµοϊλη, σχετικά µε "τη
διαδικασία fast truck για συζήτηση και τροπολογίες", κατά
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4793, 4794.
Συζήτηση επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος που ετέθη,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής, από τους Βουλευτές κ.κ. Δ. Στρατούλη και Ι. Σταθά,
σχετικά µε την τροπολογία για το συνταξιοδοτικό των δηµοσίων υπαλλήλων, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4794,
4795.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορεί να ολοκληρωθεί η ψήφιση επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", λόγω της µη απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Ζ', σ.
4905-4907.
ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το λαθρεµπόριο καπνού. τόµ. Ε', σ.
3683.
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4322, ΦΕΚ: 42 Α' / 27.04.2015). τόµ. Β', σ. 1354, τόµ. Γ',
σ. 1439-1476, 1478-1526, 1528-1649, 1651-1652.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας και στη Νοµική Σχολή Αθηνών. τόµ. Γ', σ. 1664.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
νοµοθετική κατοχύρωση των αναπηρικών συντάξεων και
του ακατάσχετου πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε', σ. 3340.
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ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκοπή της παραλιακής οδού Αιδηψού από κατολίσθηση
και την καταστροφή του επαρχιακού δικτύου Αιδηψού-Λίµνης. τόµ. Γ', σ. 2044.
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτερου µισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Γ', σ. 1768.
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε Αναπηρία
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ). τόµ. Δ', σ. 2513.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ενίσχυση και την αναβάθµιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). τόµ. Ε', σ. 3079.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά «µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα κέντρα κράτησης».
τόµ. ΣΤ', σ. 3766.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου. τόµ. ΣΤ', σ. 3756.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Γενικό
Νοσοκοµείο Λευκάδας και το Κέντρο Υγείας Βασιλικής.
τόµ. Γ', σ. 1691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στα Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας της Εύβοιας. τόµ. Ε', σ. 3050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. τόµ. Ε', σ. 3139.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στον νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε', σ. 3230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών του
Δήµου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε', σ. 3236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στα Κέντρα Υγείας του Νοµού
Πρέβεζας. τόµ. Ε', σ. 3349.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
Κάτω Αχαΐας. τόµ. Ε', σ. 3353.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Καστορείου
του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4220.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το Κέντρο Υγείας του Χάρακα του Δήµου Αρχανών -Αστερουσίων του Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ', σ.
4223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.
τόµ. Ζ', σ. 5005.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)
Ανακοινώνεται ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) κατέθεσε ψήφισµα- απόφαση. τόµ. Γ', σ.
1786.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία των Πολυδύναµων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ. τόµ. ΣΤ', σ. 3762.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας µόνιµων υγειονοµικών
επιτροπών στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Διδυµοτείχου. τόµ. Ε', σ. 3041.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4331, ΦΕΚ: 69 A' / 02.07.2015).
τόµ. Ε', σ. 3668, τόµ. ΣΤ', σ. 3989-4015, 4017-4079.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή ποσοστού 1,5% των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών. τόµ. Ε', σ. 2987.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δηµιουργία Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών
(Hellenic Film Commission). τόµ. Ε', σ. 3613.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα της Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ', σ. 2021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
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σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης των παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκοµείων Τρικάλων και Καρδίτσας.
τόµ. Γ', σ. 2023.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Κ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επανεξέταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Γ', σ. 1704.
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς την Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας οι κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Σπυρίδων - Άδωνις
Γεωργιάδης και Ιωάννης Βρούτσης. τόµ. Α', σ. 46, 48.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή οι κ.κ. Χρήστος Παππάς και Γεώργιος
Γερµενής. τόµ. Α', σ. 46, 49.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Μαντά, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς οι κ.κ. Νικόλαος Φίλης, Αθανάσιος Πετράκος και Όλγα Γεροβασίλη. τόµ. Α', σ. 46 - 47.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" κ. Σταύρου Θεοδωράκη, προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του κόµµατος "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ" οι κ.κ. Χάρης Θεοχάρης και Αντιγόνη Λυµπεράκη. τόµ. Α', σ. 46, 50.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζονται
ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος οι κ.κ. Αθανάσιος Παφίλης και Νίκος
Καραθανασόπουλος. τόµ. Α', σ. 46, 51.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος. τόµ. Α', σ. 46, 52.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος τόµ. Α',
σ. 46, 53.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αξιοποίηση της οικονοµικής συνδροµής της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο την κοινωνική συνοχή.
τόµ. Β', σ. 1333.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απαξίωση του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος. τόµ. Ε', σ. 3054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το µέλλον του Προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" και των δοµών παιδικής προστασίας των δήµων. τόµ. Ε', σ. 3154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναχορήγηση της προνοιακής σύνταξης.
τόµ. Ε', σ. 3247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους νεοάστεγους. τόµ. Ε',
σ. 3359.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
µε επιστολή του, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο-Βασίλειο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Άρτας. τόµ. Α', σ. 3, 4.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαµαράς µε επιστολή του, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια
του Νοµού Μεσσηνίας αντί της εκλογικής περιφέρειας της
Β' Θεσσαλονίκης. τόµ. Α', σ. 3, 5.
Ανακοινώνεται ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή
Αυγή» κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, µε επιστολή του προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α' Αθηνών αντί
της εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών. τόµ. Α', σ. 3, 6.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος «Το Ποτάµι» κ. Σταύρος Θεοδωράκης
µε επιστολή του, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του
στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Χανίων αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Πειραιά. τόµ. Α', σ. 3, 7.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Γενικού Γραµµατέα
της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η
δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 6, 8, 10.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού και
Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα και των Βουλευτών του, µε την οποία ζητείται
η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 8-9.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας δεν θα
συµµετάσχει στην ονοµαστική ψηφοφορία που αιτήθηκαν
Βουλευτές του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή" επί του συζητούµενου νοµοσχεδίου επί του σχεδίου νό-
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µου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
Β', σ. 721-723.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή
επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". (Η αίτηση δεν έγινε δεκτή διότι δεν υπήρχε ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός
υπογραφόντων της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας ύστερα από την ανάγνωση του καταλόγου). τόµ. Β', σ. 738741.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις" ύστερα από την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 στοιχείο 3 του
κανονισµού της βουλής και επιστροφή αυτής µετά τη διακοπή της συνεδρίασης. τόµ. Β', σ. 741.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Βορίδης και Σ.
Γεωργιάδης κατέθεσαν έγγραφο που τιτλοφορείται "Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής",
κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 750, 751.
Συζήτηση επί της αίτησης που κατάθεσαν οι Βουλευτές
κ.κ. Μ. Βορίδης και Σ. Γεωργιάδης, για "Παρεµπίπτον ζήτηµα, άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής" κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 751-753.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, προς
την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την
οποία γνωστοποιεί ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι (αναπληρωτές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας),
ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Κουτσούκος και Λεωνίδας Γρηγοράκος. τόµ. Β', σ. 765-766.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί των άρθρων 16, 17, 21 και 24 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β', σ. 1121-1123.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". (Η αίτηση θεωρήθηκε από το Προεδρείο ως µη υποβληθείσα, επειδή δεν είχε συµπληρωθεί ο
απαιτούµενος αριθµός υπογραφών, σύµφωνα µε το άρθρο
72 του Κανονισµού της Βουλής). τόµ. Β', σ. 1132, 1133.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 17, 21 και

24 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β', σ. 1191-1231.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
Βουλευτές του κόµµατός του, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1352 από
31-3-2015 πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων
και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται
µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων (σύµφωνα µε τα άρθρα 68, παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
144 επ. του Κανονισµού της Βουλής). τόµ. Β', σ. 13091322.
Ανακοινώνεται αίτηση µε αριθµ. πρωτοκόλλου 1475/6-42015 προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατατέθηκε από τον αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε
Βουλευτές του κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε
µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355-1375.
Αναφορά στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός, µε
θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής
της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών
συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355, 1376, 1380,
1381, 1392, 1397, 1401, 1403, 1408, 1409, 1411, 1420.
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 1413/3-4-2015 έγγραφο
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής
Αττικής Ηλίας Κασιδιάρης. τόµ. Γ', σ. 1422.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ', σ. 1425-1437.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 3, 6, 9 και 12 και επί των
τροπολογιών 43/5/9-4-2015 και 46/8/14-4-2015 του σχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 1587-1589.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6, 9 και
12 και επί των τροπολογιών 43/5/9-4-2015 και 46/8/14-42015 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών
διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 1590-1648.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α'41)". τόµ. Γ', σ. 1726.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση
στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α'41)". (Απορρίφθη). τόµ. Γ',
σ. 1729.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί της αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". τόµ. Γ', σ. 1768, 1786, 1789.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας επί της αρχής
και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)".
τόµ. Γ', σ. 1786-1788.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της από 20 Απριλίου 205 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών
διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". τόµ. Γ', σ. 17901820.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2097, 2118-2120.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2121-2135.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2166.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Το Ποτάµι", επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46, 122/58, καθώς και των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14, 68/16, 79/27, 80/28, 81/29,
83/31, 90/37, 91/38, 111/51 και 103/44 του σχεδίου νόµου
του Υπ.Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκ-

δηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2262-2264.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46, 122/58, καθώς και των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14, 68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31,
90/37, 91/38, 111/51 και 103/44 του σχεδίου νόµου του
Υπ.Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2265-2271, 22822308.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2402-2404.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14
του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 24052429.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2770-2773.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ.
2774-2789.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 135 και ειδικό 23 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ', σ. 2847-2849.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
32, 33 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 135 και
ειδικό 23 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2850-2857, 2863-2887.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Το Ποτάµι" από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α' 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε', σ. 2978.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση πολιτικών σχηµατισµών-Τροποποίηση εκλογικού νόµου - Κατάργηση εκλογικής πριµοδότησης πρώτου κόµµατος».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Ε', σ. 3252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα περιστατικά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις, στελέχη και εκδηλώσεις του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ. 3354.
Ανακοινώνεται επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου, προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα εξέλεξε, µετά από πανελλαδική
µυστική ψηφοφορία και σύµφωνα µε το καταστατικό του,
νέο Πρόεδρο του Κινήµατος, τη Βουλευτή Β' Αθήνας κ.
Φωτεινή Γεννηµατά, η οποία αναλαµβάνει και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Ε', σ. 3618-3619.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηµα πενήντα πέντε
Βουλευτών από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη συζήτηση της προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους, στην Ολοµέλεια της Βουλής. τόµ. ΣΤ', σ. 3717.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας είκοσι πέντε Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό
σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 3770-3772.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό
σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 3773-3805.
Κατάθεση της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για το περιεχόµενο
του δηµοψηφίσµατος από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παφίλη.
τόµ. ΣΤ', σ. 3829-3831.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα. (Απορρίφθηκε). τόµ. ΣΤ', σ. 3833.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας από τη συζήτηση επί της από 26 Ιουνίου 2015 απόφασης και πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα και επιστροφή αυτής, µετά τη διακοπή της συνεδρίασης. τόµ.
ΣΤ', σ. 3934.

Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των "Ανεξάρτητων Ελλήνων" κ. Πάνου Καµµένου, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Δαµαβολίτης, από τις 2 Ιουλίου
2015, δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Ελλήνων". τόµ. ΣΤ', σ. 4100-4101.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που
διαµένουν νοµίµως σε κράτος - µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 4210.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 5
Ιουλίου 2015, η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε το
καταστατικό της, τον νέο Πρόεδρό της, τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Ι. Μεϊµαράκη. τόµ. ΣΤ', σ.
4221-4222.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί των άρθρων
1, 7, 8 και 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων
Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν.
4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών
ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων
για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε
σκοπό την εποχιακή εργασία και λοιπές διατάξεις». τόµ.
ΣΤ', σ. 4244-4247.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 7, 8 και 10
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους
εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 42574273.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί του άρθρου µόνου του
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σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ', σ. 4325-4327.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης
µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». (Απορρίφθηκε). τόµ. ΣΤ', σ. 4325.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των βουλευτών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί του άρθρου µόνο
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)". τόµ. ΣΤ', σ. 4325,
4328.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου µόνου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση
και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ', σ. 4329-4352.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».
τόµ. Ζ', σ. 4396-4398.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, επί της
αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση
και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)». τόµ. Ζ', σ. 4399-4400.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµός Στήριξης (ΕΜΣ)». τόµ.
Ζ', σ. 4401-4419.
Αιτήσεις (2) διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, επί των άρθρων 1 και 2
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α' 80)». τόµ. Ζ', σ. 44944497.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α'80". τόµ. Ζ', σ. 4498-4516.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί των άρθρων 1,2 και 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4880-4882.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2 και των τροπολογιών µε γενικό
αριθµό 232 και ειδικό αριθµό 26 και µε γενικό αριθµό 233
και ειδικό αριθµό 27, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4883-4884.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
1, 2 και 3, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 232 και ειδικό αριθµό 26 - η συνταξιοδοτική - και επί της τροπολο-

γίας µε γενικό αριθµό 233 και ειδικό αριθµό 27 - τα "κόκκινα" δάνεια- επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4885-4904.
Ανακοινώνεται η από 21 Αυγούστου 2015 δήλωση αποχώρησης είκοσι πέντε Βουλευτών από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκρότησης ανεξάρτητης ενιαίας Κοινοβουλευτικής Οµάδας
µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π.
Λαφαζάνη, Βουλευτή Β' Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ', σ.
5012-5015.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης, µε επιστολή
του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε αίτηµα για προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε θέµα: "Αδυναµία της Κυβέρνησης για τη διαχείριση
των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών". τόµ. Ζ', σ.
5016-5020.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Λαϊκή Ενότητα" κ. Π. Λαφαζάνη προς την
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία ορίζονται οι κ.κ. Δ. Στρατούλης και ο Α. Πετράκος ως
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της "Λαϊκής Ενότητας" και ο
κ. Ε. Λεουτσάκος ως Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. Ζ', σ. 5030-5031.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. Γ', σ.
2014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. ΣΤ', σ.
4226.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στις κτηνιατρικές Υπηρεσίες του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4301.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την παράταση έκδοσης αδειών κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων. τόµ. Δ', σ. 2442.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας απόδοσης αποζηµιώσεων για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων της χώρας. τόµ. Γ', σ. 1698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε το σχέδιο δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Γ', σ.
1703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
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σχετικά µε την παράταση έκδοσης αδειών κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων. τόµ. Δ', σ. 2442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µη εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε', σ.
3260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων σε όλη τη
χώρα. τόµ. Ε', σ. 3263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό στο
ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Ε', σ. 3382.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την υλοποίηση της νέας κοινής
υπουργικής απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων
στους κτηνοτρόφους της χώρας και β) µε τις αδικίες που
προκύπτουν από την ανισοκατανοµή βοσκοτόπων σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Ε', σ. 3383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στις κτηνιατρικές Υπηρεσίες του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4301.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Α', σ. 45-61.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Α', σ. 63-154.
Συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 155269.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 264268.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α', σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α', σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί το 22/26-1-2015 προεδρικό διάταγµα µε το οποίο διορίστηκε στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α', σ. 27, 28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" και µε την οποία
γνωστοποιεί το 21/26-1-2015 προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο κ. Αντώνης Σαµαράς από τη θέση του Πρωθυπουργού και απαλλάχθηκε από το καθήκοντά του. τόµ. Α', σ. 27, 28.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 23/27-1-2015 περί αποδοχής της παραίτησης µελών της Κυβέρνησης Αντώνη Σαµαρά. τόµ. Α', σ. 27-30.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί το Προεδρικό Διάταγµα 25/27-1-2015 µε το οποίο
διορίστηκαν τα µέλη της Κυβέρνησής του. τόµ. Α', σ. 27,
30-32.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα: "Κυβερνητική Μεταβολή", µε την οποία ενηµερώνει α) για το 26/21-3-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε
το οποίο έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Δηµήτριος Στρατούλης από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και β) για το
27/21-3-2015 Προεδρικό Διάταγµα µε το οποίο διορίστηκαν οι κ.κ. 1) Αναστασία Χριστοδουλοπούλου στη θέση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2) Χρήστος Σπίρτζης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, 3) Κωνσταντίνος Φωτάκης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και 4) Δηµήτριος Στρατούλης στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Β', σ. 1278-1279.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας
µε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου, ενηµερώνει ότι µε το 32/6-5-2015 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 45/6-5-2015
τεύχος Α', διορίστηκε ο Δηµήτριος Παπαγγελόπουλος του
Παρασκευά στη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Δ', σ. 24432444.
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 τα υπ' αριθµ. 53 /18-7-2015 και
54/18-7-2015 Προεδρικά Διατάγµατα περί αποδοχής της
παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ',
σ. 4433-4435.
ΚΥΠΡΟΣ
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
τόµ. Ζ', σ. 4447.
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ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Ενηµέρωση από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη συνάντησή της µε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου. τόµ. Α', σ. 293.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας που είναι µη συµβατές µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. τόµ. Ε', σ.
3685.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α'80)». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4335, ΦΕΚ: 87 A' / 23.07.2015). τόµ. Ζ', σ. 44474517.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4330, ΦΕΚ:
59 A' / 16.06.2015). τόµ. Ε', σ. 3395, 3551-3568, 35693601.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το λαθρεµπόριο καπνού. τόµ. Ε', σ.
3683.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
"ΛΑΓΗΕ" Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4324, ΦΕΚ: 44 A' /
29.04.2015). τόµ. Β', σ. 1326, τόµ. Γ', σ. 1821-1862,
1881-1944, 1945-1999.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4324, ΦΕΚ: 44 A' /
29.04.2015). τόµ. Β', σ. 1326, τόµ. Γ', σ. 1821-1862,
1881-1944, 1945-1999.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27
Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α'
35) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4328, ΦΕΚ: 51 Α' / 14.05.2015). τόµ. Β', σ.
1326, τόµ. Δ', σ. 2857-2863, 2908-2924, τόµ. Ε', σ. 29272979.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από
τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε', σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4163-4210, 4244-4274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015 για την εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής µε έκπτωση. τόµ. Ε', σ. 3316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εσωτερική στάση πληρωµών και
τον προγραµµατισµό της εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Ε', σ.
3363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης της ρύθµισης των εκατό
δόσεων και στα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τη ΔΕΗ. τόµ. Ε',
σ. 3372.
ΛΙΓΝΙΤΗΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της
ευρωπαϊκής πολιτικής για περιορισµό των ρύπων τόσο από
τις νέες όσο και από τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες.
τόµ. Ε', σ. 3377.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά
(ΟΛΠ). τόµ. Ε', σ. 3331.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της
Λίµνης Ορεστιάδας Καστοριάς από την ύπαρξη και αναπαραγωγή των γουνοφόρων ζώων µινκ. τόµ. Ε', σ. 3253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των λιµνών Πλαστήρα
και Σµοκόβου. τόµ. Ε', σ. 3676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής της
Λίµνης Καϊάφα. τόµ. Ζ', σ. 4653.
"ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, σχετικά µε
την "πορεία των ερευνών για τις υποθέσεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων και κοµµάτων, καθώς και για µεγαλοκαταθέτες των λιστών HSBC (Λαγκάρντ), Λουξεµβούργου
κ.ο.κ.". τόµ. Β', σ. 1350.
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ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα για την καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης κατ' εφαρµογήν των προγραµµάτων λοιµωδών νοσηµάτων. τόµ. Δ', σ. 2443.

ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα µεταλλεία Κασσάνδρας. τόµ.
ΣΤ', σ. 4239.

Μ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά «µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα κέντρα κράτησης».
τόµ. ΣΤ', σ. 3766.

ΜΕΛΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε', σ. 3380.
ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΟΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε', σ. 3380.
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: «Κατάργηση των Μνηµονίων, των Μεσοπρόθεσµων Πλαισίων
Δηµοσιονοµικών Στρατηγικών και των Εφαρµοστικών τους
Νόµων-Καταγγελία των δανειακών συµβάσεων που έχουν
ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµονίων». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Α', σ. 602.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων
µεταθέσεων οπλιτών κι άλλες διατάξεις περί µέριµνας προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας". (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ', σ. 4109.
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Ανακοινώνεται ψήφισµα που υπέβαλαν στη Βουλή στις
17-4-2015 τα σωµατεία των εργαζοµένων στα Μεταλλεία
Χαλκιδικής, το Σωµατείο Επιστηµονικού Προσωπικού Μεταλλείων Κασσάνδρας «Ο Αριστοτέλης», το Σωµατείο Εργατοτεχνικών και Υπαλλήλων Μεταλλείων Κασσάνδρας «Αγία Βαρβάρα» και το Σωµατείο Υπογειτών Μεταλλείων
Κασσάνδρας, και ζητούν πολιτική λύση στο πρόβληµά τους
για τη συνέχιση της επένδυσης των Μεταλλείων Χαλκιδικής,
διεκδικώντας το δικαίωµα στην εργασία και την ευηµερία
του τόπου τους. τόµ. Γ', σ. 1674-1675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε θέµα την εφαρµογή των αποφάσεων της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της
«ΛΑΡΚΟ Α.Ε.». τόµ. Ε', σ. 3373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα µεταλλεία Κασσάνδρας. τόµ.
ΣΤ', σ. 4239.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα «µέτρα προς αντιµετώπιση της ασύµµετρης απειλής λόγω της αθρόας εισβολής λαθροµεταναστών στα ελληνικά νησιά».
τόµ. Ζ', σ. 4439.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανησυχητική αύξηση εισερχοµένων µεταναστών. τόµ. Γ', σ.
1680.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το µείζον ζήτηµα της αυξηµένης ροής παράνοµων µεταναστών
προς την Ελλάδα. τόµ. Γ', σ. 1865.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των διεθνών πτυχών
του µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. Γ', σ. 1870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Δ', σ. 2524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την υλοποίηση έργων και την προµήθεια υπηρεσιών που αφορούν στην αντιµετώπιση του µεταναστευτικού κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας και άνευ δηµοσίευσης προκήρυξης.
τόµ. Ε', σ. 3083.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από
τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε', σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4163-4210, 4244-4274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα «µέτρα προς αντιµετώπιση της ασύµµετρης απειλής λόγω της αθρόας εισβολής λαθροµεταναστών στα ελληνικά νησιά».
τόµ. Ζ', σ. 4439.

88
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Βουλευτή Α' Αθηνών κ. Ν. Κακλαµάνη, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την παράνοµη µετανάστευση στη χώρα.
τόµ. Ζ', σ. 4647.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης, µε επιστολή
του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε αίτηµα για προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε θέµα: "Αδυναµία της Κυβέρνησης για τη διαχείριση
των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών". τόµ. Ζ', σ.
5016-5020.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας και της τεχνικής
διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε την εφαρµογή
του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά
τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3079.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α', σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις µετεγγραφές των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β', σ.
1242.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
συνέχιση των εργασιών στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ.
Β', σ. 1269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τον κίνδυνο απένταξης του µετρό της Θεσσαλονίκης από
την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. τόµ. Ε', σ. 3312.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-6-2014 µηνυτήριας αναφοράς

του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
"Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ", που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνιο Μπέζα για την τέλεση πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος που φέρεται τελεσθέν
από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε µε την
έκδοση εγκυκλίων του προς τους διοικητές όλων των υγειονοµικών περιφερειών. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά
τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, Γιάννο Παπαντωνίου, Ευάγγελο Μεϊµαράκη και Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά µε τη διερεύνηση
καταγγελιών που έλαβαν χώρα στις 21-1-2014 στην τηλεοπτική εκποµπή "Απαγορευµένη Ζώνη" του τηλεοπτικού
σταθµού "EPSILON TV", αναφορικά µε τις διαδικασίες
προµήθειας οπλικών συστηµάτων εξοπλισµών για τις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 16 Δεκεµβρίου 2014 ανώνυµης αναφοράς, η οποία φέρει ως αποστολέα τη ΔΟΥ Γλυφάδας και
αφορά τον τέως Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη, για ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες σε σχέση µε όσα εκτίθενται στην εν λόγω αναφορά. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Α. Αθανασίου,
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες
που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Παναγιώτη Μπεγλίτη και β) τους τέως, Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη και Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Γεώργιο Ντόλιο. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 12-1-2015
µήνυσης της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, που αφορά τους πρώην Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανδρέα
Λοβέρδο, για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της
παράβασης καθήκοντος και της υπεξαίρεσης. τόµ. Α', σ.
585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 17 Νοεµβρίου του 2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Αλέξη Κούγια,
δικηγόρου και Προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισµού και
Πολιτισµού κ. Ιωάννη Ανδριανό για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος σχετικά µε την αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Α', σ. 585, 587.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 15-1-2015
µήνυσης του κ. Χαράλαµπου Παπαδόπουλου, σκηνοθέτηπαραγωγού, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αθλητισµού
και Πολιτισµού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για το φερόµενο
ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης καθήκοντος, σχετικά
µε την παράλειψη υλοποίησης του διορισµού του ανωτέρω
µηνυτή ως Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς της µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε
την επωνυµία "Κίνηση Ακοµµάτιστων Πολιτών Αγρινίου",
που αφορά στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τα έτη 2009 έως την
14.01.2015 για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης του Συντάγµατος και προσβολής του πολιτεύµατος - άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε τον τρόπο επιβολής και είσπραξης τελών κυκλοφορίας. τόµ. Α', σ.
585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων "Εννέα Μούσες", του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά
µε την µη έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών στο ως άνω σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014. τόµ. Α', σ. 585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν ανώνυµης αναφοράς
προς τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος που αφορά
στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά µε τη φερόµενη τέλεση
πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη την έκδοση υπουργικής απόφασης για την έγκριση κατανοµής ενταγµένων ωρών
στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. τόµ. Α', σ. 586, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή την από 20-122012 µήνυση των κ.κ. Εµµανουήλ και Θεµιστοκλή Κουτεντάκη που αφορά στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνστα-

ντίνου για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων σχετικά µε τη µη διαβίβαση δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όφελός του. τόµ. Α', σ.
586, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 21-12-2012
µηνυτήριας αναφοράς του Βασιλείου Λεωνίδα Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου του πολιτικού κόµµατος "ΚΙΝΗΜΑ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ", που αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της πρόκλησης σε τέλεση πληµµελήµατος,
κατά το άρθρο 186 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-10-2014
µήνυσης της εδρεύουσας στη Μυτιλήνη ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε."
που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απείθειας, κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του νόµου περί «Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία
που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 22-12-2014 έγκλησης
του Αναστασίου Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος (Προέδρου
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), που αφορά τον πρώην Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της συκοφαντικής δυσφήµισης και της εξύβρισης (άρθρα 363 και 361 Ποινικού
Κώδικα) κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη διά
δηλώσεών του στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων τον Σεπτέµβριο
του 2014. τόµ. Β', σ. 1181.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 23
Μαρτίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία, που σχηµατίστηκε
κατόπιν των από 18-8-2014 "Αναφορών-Καταγγελιών" και
των από 5-11-2014 υποµνηµάτων που επέχουν θέση εγκλήσεων των Χαραλάµπους Καλογεράκη του Γεωργίου, του Αντωνίου Σαριδάκη του Μύρονος, Ηλία-Θεοχάρη Τσικόγια
του Γεωργίου και Γεωργίου Ερµή του Κωνσταντίνου, κατοίκων Ρεθύµνου Κρήτης, που αφορά όλα τα µέλη της πρώην
κυβερνήσεως για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 Π.Κ. και 120 του Συντάγµατος) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. τόµ. Β', σ.
1307.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
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και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
µε αφορµή την από 31-7-2013 αναφορά-καταγγελία και το
από 10-3-2014 συµπληρωµατικό υπόµνηµα του Ιωάννη
Μπακαράκου του Σταύρου, κατοίκου Αθηνών, ως µόνιµου
εκπροσώπου της ανώνυµης εταιρείας µε το διακριτικό τίτλο
"ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΘΗΒΑΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα
επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 6, κατά των τέως Υπουργών: α) Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, β) Οικονοµικών Ιωάννη Στουρνάρα και γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων Αθανασίου Τσαυτάρη, καθώς και των προκατόχων τους. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατόπιν έγγραφης
καταγγελίας του Γεωργίου Πάφη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού, κατοίκου Κοµοτηνής, και αφορά τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, που φέρεται διεπραχθέν κατά την έκδοση υπουργικής απόφασης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών έτους
2014-2015 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. τόµ. Γ',
σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
κατόπιν της από 18-11-2013 έγγραφης καταγγελίας και του
από 19-3-2014 εγγράφου υποµνήµατος, που επέχουν θέση
εγκλήσεως, του Μάρκου Ιερωνυµάκη του Ιωσήφ, κατοίκου
Παντάνασσας Αµαρίου Ρεθύµνου και αφορά τους κ.κ. Γεώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο και Αντώνιο Σαµαρά, πρώην Πρωθυπουργούς, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργούς Οικονοµικών, και Δηµήτριο Αβραµόπουλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ.
1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά τους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Μάκη Βορίδη, Σπυρίδων- Άδωνι Γεωργιάδη και
Μάριο Σαλµά, σχετικά µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων περί αναδροµικής ανατιµολόγησης
φαρµάκων. τόµ. Ε', σ. 3089.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ.
1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 8 Νοεµβρίου του 2013 µηνυτήριας αναφοράς της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "Σπανός Ανώνυµη Βιοµηχανική
και Εµπορική Εταιρεία Τροφίµων" και αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο
Τσαυτάρη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος - κατ' άρθρων 13α και 259 του Ποινι-

κού Κώδικα - σχετικά µε ενέργειες ή παραλείψεις του για
την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράµµατος του έτους 2013 "Δωρεάν διανοµή ρυζιού" στους άπορους της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3089.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
2.6.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, σχετικά µε τη χρήση
του προβλήτα στο Μετόχι Θερµησίας του Δήµου Ερµιονίδας. τόµ. Ε', σ. 3232.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 283-2014 αναφοράς-καταγγελίας του Πανελληνίου Συνδέσµου Φωτοβολταϊκών και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη
Μανιάτη και τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για
το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (259ΠΚ), σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της Οριακής Τιµής Συστήµατος που φέρεται να οδηγεί στην αύξηση του συσσωρευµένου ελλείµµατος του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού ΑΠΕ. τόµ. ΣΤ', σ. 3715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε, κατόπιν της από 101-2015 µηνυτήριας αναφοράς του Σωµατείου µε την επωνυµία "Πανελλήνιος Σύλλογος Φωλτωβολταϊκών Στέγης
και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για τα φερόµενα
ως τελεσθέντα αδικήµατα της απιστίας στην Υπηρεσία
(259ΠΚ), της απιστίας (390ΠΚ), της παρακώλυσης της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων (259ΠΚ) και
µάλιστα διακρινόµενης εκ του αποτελέσµατος (259ΠΚ),
σχετικά µε τη φερόµενη µη διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας του ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ και µέσω αυτού και της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως όφειλαν, στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους. τόµ. ΣΤ', σ. 3715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 1310-2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Νικολάου Κανακόπουλου και αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον τέως Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο, τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και τα µέλη του τέως Υπουργικού Συµβουλίου,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ηθικής αυτουρ-
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γίας σε εσχάτη προδοσία (άρθρο 134ΠΚ), σχετικά µε την υπογραφή πρότασης προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
για την έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, µετά την κατάθεση της από 30 Σεπτεµβρίου
2014 µηνυτήριας αναφοράς και του από 26 Ιουνίου 2014
υποµνήµατος του κ. Ευστάθιου Καµαράτου κατά του πρώην
Υπουργού Παιδείας -σύµφωνα µε τα καταγγελόµενα πρόκειται για τον κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο - για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος,
σχετικά µε τη µη τήρηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά του
Πρυτάνεως και των µελών της Συγκλήτου για παράνοµες
πράξεις που έλαβαν χώρα µε την υπό 5 Μαΐου 2011 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε την
οποία ο καταγγέλλων δεν εξελέγη οµότιµος καθηγητής.
τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 19 Ιουνίου
2013 αίτησης και αναφοράς του κ. Ιωάννη Κουνέλη για τα
φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα των άρθρων 259 και
232Α του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή παράβαση καθήκοντος και µη συµµόρφωση µε διάταξη δικαστικής απόφασης, που αφορούν τον τέως Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Σίµο Κεδίκογλου και τον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, σχετικά µε την έκδοση από
αυτούς της υπ' αριθµόν ΟΙΚ.2/11-6-2013 κοινής υπουργικής αποφάσεως για την "κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης ΕΡΤ Α.Ε." και δεύτερον, τη µη συµµόρφωσή τους µε
την από 17 Ιουνίου 2013 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής
απόφασης, µε αποτέλεσµα να µην επαναεκπέµψει ο ραδιοφωνικός σταθµός ΕΡΑ Τρίπολης στη συχνότητα 101,5FM,
κατά τον Ιούνιο του 2013. τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν διενεργηθείσης
προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά τον διατελέσαντα Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σκορδά για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, τελεσθείσης υπό την επιβαρυντική περίσταση της νοµοθεσίας
περί καταχραστών του δηµοσίου, από την οποία το όφελος
που πέτυχε ο δράστης και η φερόµενη ζηµία που προξενήθηκε στο δηµόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ
και είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φερόµενο χρόνο τέλεσης την 6η Ιουνίου 2014. τόµ. ΣΤ', σ. 4110.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, την
30/6/2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.

3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία, που σχηµατίσθηκε κατόπιν της από
9/4/2015 µήνυσης του Δορυλάου Κλαπάκη και αφορά τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο για τις φερόµενες πράξεις της εσχάτης προδοσίας, της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της απάτης και της απατηλής πρόκλησης βλάβης (άρθρα 134-137, 259, 239, 386
και 389 Π.Κ.) σχετικά µε την κατάθεση και προώθηση του
νοµοσχεδίου: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" και δη του άρθρου 15, αυτού που αφορά τη µετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις µονίµων υπαλλήλων. τόµ. Ζ', σ. 4500.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
15η Ιουλίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και
4 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύει, την από 22/5/2015 καταγγελία «Ενεργών Πολιτών»
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία απεστάλη στον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ και αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο,
για τη διερεύνηση τυχόν τελεσθέντων αδικηµάτων κατά την
εκτέλεση του έργου: "Αποναρκοθέτηση του Γράµµου". τόµ.
Ζ', σ. 4500.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της υπ' αριθµ.πρωτ. 3328/21.7.2015 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Απόστολου Γκλέτσου, Δηµάρχου
Στυλίδας και Προέδρου του Πολιτικού Κόµµατος ΤΕΛΕΙΑ,
η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη
Βαρουφάκη, σχετικά µε τις ενέργειες που φέρεται να έπραξε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, οι οποίες εξέθεσαν το ελληνικό κράτος και τους πολίτες του σε αρνητική
συµπεριφορά τρίτων κρατών και σε λήψη οικονοµικών µέτρων εναντίον της χώρας, προκαλώντας βλάβη στην οικονοµική ζωή της Ελλάδας. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της υπ' αριθµ. πρωτ. 3348/22.7.2015 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη για τη διερεύνηση της συνδροµής ουσιωδών και αποχρωσών ενδείξεων των φερόµενων
αδικηµάτων των άρθρων 134 παράγραφος 2β και 135 ΠΚ
και συγκεκριµένα για την παραβίαση της εντολής διαπραγµάτευσης µε τους εταίρους-δανειστές και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προκειµένου να συναφθεί συµφωνία για
τη χρηµατοδότηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την απεµπλοκή της οικονοµίας από την ύφεση. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
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και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 28 Ιουλίου 2015 µήνυσης του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του κατά την οργάνωση και υλοποίηση
ηλεκτρονικής εισβολής στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, από όπου υπεκλάπη το λογισµικό και ΑΦΜ των φορολογουµένων, προκειµένου να κατασκευάσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστηµα για την εισαγωγή παράλληλου νοµίσµατος. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος και 1 και 4 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 26.6.2014 µηνυτήριας αναφοράς
των 1) Νιόβης-Δήµητρας Βασιλάκου-Θεοδωράτου και 2)
Βασιλείου Σωτηρόπουλου, υπό την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της "Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων-Π.Ε.Σ.Τ.Υ.", και αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του 2011 έως 26.2.2014 για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς τους, σχετικά µε την
άρνησή τους να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασµό του
πρώην ΤΕΑΔΥ και ήδη ΕΤΑΑ το ποσοστό των εισπραττόµενων ΔΕΤΕ που προοριζόταν για τους συνταξιούχους τελωνειακούς κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του
2011 έως 26-2-2014. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν
της καταγγελίας της κ. Χρυσούλας Τσάτσκου, και αφορά
τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης
συµπεριφοράς του σχετικά µε τη µη τοποθέτηση της καταγγέλλουσας σε θέση Προϊσταµένης Γενικής Διευθύνσεως
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά το χρονικό διάστηµα από 23-8-2010 έως 28-11-2011. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από
25-4-2013 αναφοράς που επέχει θέση µηνύσεως του Παναγιώτη Βάγγη, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Θεραπευτηρίου "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" και αφορά στους πρώην Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ.κ. Ιωάννη Βρούτση και Νικόλαο Παναγιωτόπουλο αντιστοίχως, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς
τους σχετικά 1) µε τη µη αποδοχή της παραίτησης του ανωτέρου καταγγέλλοντος επί µακρώ και 2) µε τη µετακίνηση υπαλλήλου από το ως άνω θεραπευτήριο στο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας. τόµ. Ζ', σ. 5016.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του

ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από
7-7-2014 µηνυτήριας αναφοράς των κ.κ. Δέσποινας Χασιώτη, Ελένης Αθηναίου, Θεανώς Βλάχου και Δηµητρίου
Γκόγκου και αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του σχετικά µε τη
διαδικασία µετατάξεων που έλαβε χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παράγραφος 11 του ν.4172/2013 για το
µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας προς
την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν του από
28-7-2015 εγγράφου της επίκουρης εισαγγελέως εγκληµάτων διαφθοράς και αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του σχετικά µε την υπογραφή και
την εκτέλεση της υπ. αριθµ. 13/2003 Σύµβασης Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων που απορρέουν από την προµήθεια
του άρµατος µάχης Leopard 2HEL (Σύµβαση 016Α/03 του
ΥΕΘΑ). τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν µηνύσεως του Αρτεµίου Ματθαιόπουλου, Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, και αφορά στον πρώην Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.
Χαράλαµπο Αθανασίου, για το φερόµενο αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), σχετικά µε την παράβαση διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα για το επισκεπτήριο φυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. δ) στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου τόµ. Ζ', σ. 5021.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την µισθοδοσία των µόνιµων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Ε', σ. 3272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη διασφάλιση της καταβολής των µισθών στους
εργαζοµένους και των επιδοµάτων ανεργίας στους ανέργους. τόµ. Ζ', σ. 4636.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτερου µισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Γ', σ. 1768.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διόρθωση των µισθολογικών ανισοτήτων του κλάδου ΠΕ εφοριακών, που διορίστηκαν µε την
προκήρυξη 1Κ/2013/ΑΣΕΠ. τόµ. Ε', σ. 3361.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την απογραφή και τη δηµοσιοποίηση
των µισθωµένων ακινήτων του Δηµοσίου και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του κόστους από µισθώσεις κτηρίων. τόµ. Ε', σ. 3323.
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: «Κατάργηση των Μνηµονίων, των Μεσοπρόθεσµων Πλαισίων
Δηµοσιονοµικών Στρατηγικών και των Εφαρµοστικών τους
Νόµων-Καταγγελία των δανειακών συµβάσεων που έχουν
ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµονίων». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Α', σ. 602.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
Βουλευτές του κόµµατός του, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν την µε αριθµό πρωτοκόλλου 1352 από
31-3-2015 πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής,
για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων
και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται
µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων (σύµφωνα µε τα άρθρα 68, παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
144 επ. του Κανονισµού της Βουλής). τόµ. Β', σ. 13091322.
Ανακοινώνεται αίτηση µε αριθµ. πρωτοκόλλου 1475/6-42015 προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατατέθηκε από τον αρχηγό της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε
Βουλευτές του κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε
µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355-1375.
Αναφορά στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη
Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός, µε
θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής
της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών
συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ', σ. 1355, 1376, 1380,
1381, 1392, 1397, 1401, 1403, 1408, 1409, 1411, 1420.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 144 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ
Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του,

για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της
Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης
και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή
και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ', σ. 1355-1438.
Ανακοινώνεται η υπ’ αριθµόν 6249/3967 από 28 Απριλίου 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου µε την οποία συγκροτήθηκε, κατά το άρθρο
68, παρ. 2 του Συντάγµατος και τα άρθρα 144 επόµενα του
Κανονισµού της Βουλής, η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση και διαλεύκανση των συνθηκών και των ευθυνών
που οδήγησαν στην υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς
των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και υλοποίηση των
Μνηµονίων. τόµ. Γ', σ. 1979-1982.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΣΤ', σ. 3760.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων σε µουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους. τόµ. Γ', σ. 2010.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Νέο
Μουσείο Σπάρτης. τόµ. Ε', σ. 3155.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις «προκλητικές ενέργειες φανατικών µουσουλµάνων εντός της ελληνικής επικράτειας». τόµ. Γ', σ. 2041.
Ν
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΕΩΡΙΟΥ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία στο Νεώριο της Σύρου. τόµ. Ε', σ.
3615.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ανεργίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη του Περάµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4358.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους ναυτεργάτες. τόµ. Γ', σ. 1672.
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό αεροσκαφών
ναυτικής συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ', σ.
2031.

ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου από
την έλλειψη νερού εν όψει της τουριστικής περιόδου. τόµ.
Ε', σ. 3546.

φασης (ΚΥΑ) για τη ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Νήσου Χίου
(ΔΕΥΑΝΧ). τόµ. ΣΤ', σ. 3768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επιδότηση δροµολογιακής γραµµής σύνδεσης της Σαµοθράκης µε την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά
του Αιγαίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ανάγκη άµεσης λύσης των προβληµάτων των ενδοκυκλαδικών δροµολογίων εν µέσω τουριστικής περιόδου.
τόµ. Ζ', σ. 4441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ακτοπλοΐας στον ευαίσθητο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ.
Ζ', σ. 4443.

ΝΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των λιµνών Πλαστήρα
και Σµοκόβου. τόµ. Ε', σ. 3676.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση υιοθέτησης της ρήτρας ακριτικότητας.
τόµ. Δ', σ. 2508.

ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αποζηµίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου
για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την επιζωοτία του
καταρροϊκού πυρετού. τόµ. Β', σ. 1348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Γενικό
Νοσοκοµείο Λευκάδας και το Κέντρο Υγείας Βασιλικής.
τόµ. Γ', σ. 1691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση υιοθέτησης της ρήτρας ακριτικότητας.
τόµ. Δ', σ. 2508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέµα της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ε', σ. 3000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγγελία µεταβολής του ΦΠΑ των
νησιών. τόµ. Ε', σ. 3147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Λήµνου και
του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Ε', σ. 3326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
ζητήµατα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Σάµου, Ικαρίας και
Φούρνων µε τον Πειραιά και άλλους προορισµούς. τόµ. Ε',
σ. 3328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις
µονάδες αφαλάτωσης. τόµ. Ε', σ. 3374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου από
την έλλειψη νερού εν όψει της τουριστικής περιόδου. τόµ.
Ε', σ. 3546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Από-

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις συζητήσεις της Κυβέρνησης για "διπλό νόµισµα". τόµ. Ε', σ. 3046.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών. τόµ.
Ε', σ. 3330.

ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση του επαναλαµβανόµενου φαινοµένου των πληµµυρών στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β', σ.
1109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Νοµού Σερρών. τόµ. Β', σ.
1264.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την άµεση και ουσιαστική βοήθεια στους πληµµυροπαθείς
της περιοχής Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β', σ.
1271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατοχύρωσης των δικαιωµάτων
ενισχύσεων για τους πληµµυροπαθείς αγρότες των πληγέντων περιοχών Έβρου, Σερρών, Βοιωτίας και Άρτας. τόµ.
Δ', σ. 2447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εξόφληση των οφειλόµενων ποσών έναντι νοσηλίων στα προνοιακά ιδρύµατα της
Αχαΐας. τόµ. Ε', σ. 3008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για την προστασία των πολιτών του Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων στην περιοχή. τόµ. Ε', σ. 3011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στον νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε', σ. 3230.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αδυναµία των φρουτοπαραγωγών της Αχαΐας να διαθέσουν τα προϊόντα τους. τόµ. Ε', σ. 3262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επέκταση του δικτύου χαλαζικής προστασίας
µε εναέρια µέσα στις αγροτικές περιοχές του Νοµού Καβάλας. τόµ. Ε', σ. 3268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας στη Μαγνησία.
τόµ. Ε', σ. 3389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποπεράτωση του καθέτου οδικού άξονα Εγνατίας Οδού στον Έβρο. τόµ. Ε', σ. 3681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αποζηµίωση των πυροπαθών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ', σ. 4635.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία η οποία σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-6-2014 µηνυτήριας αναφοράς
του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
"Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Επιστηµονικού Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ", που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνιο Μπέζα για την τέλεση πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος που φέρεται τελεσθέν
από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε µε την
έκδοση εγκυκλίων του προς τους διοικητές όλων των υγειονοµικών περιφερειών. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά
τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, Γιάννο Παπαντωνίου, Ευάγγελο Μεϊµαράκη και Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά µε τη διερεύνηση
καταγγελιών που έλαβαν χώρα στις 21-1-2014 στην τηλεοπτική εκποµπή "Απαγορευµένη Ζώνη" του τηλεοπτικού
σταθµού "EPSILON TV", αναφορικά µε τις διαδικασίες
προµήθειας οπλικών συστηµάτων εξοπλισµών για τις Ένοπλες Δυνάµεις. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 16 Δεκεµβρίου 2014 ανώνυµης αναφοράς, η οποία φέρει ως αποστολέα τη ΔΟΥ Γλυφάδας και
αφορά τον τέως Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη, για ενδεχόµενες ποινικές ευθύνες σε σχέση µε όσα εκτίθενται στην εν λόγω αναφορά. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κ. Α. Αθανασίου,
διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής
Ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, ποινικές δικογραφίες
που αφορούν: α) τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Παναγιώτη Μπεγλίτη και β) τους τέως, Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτε-

ρικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη και Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Γεώργιο Ντόλιο. τόµ. Α', σ. 305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 12-1-2015
µήνυσης της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, που αφορά τους πρώην Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανδρέα
Λοβέρδο, για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της
παράβασης καθήκοντος και της υπεξαίρεσης. τόµ. Α', σ.
585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 17 Νοεµβρίου του 2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Αλέξη Κούγια,
δικηγόρου και Προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισµού και
Πολιτισµού κ. Ιωάννη Ανδριανό για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος σχετικά µε την αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 15-1-2015
µήνυσης του κ. Χαράλαµπου Παπαδόπουλου, σκηνοθέτηπαραγωγού, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αθλητισµού
και Πολιτισµού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για το φερόµενο
ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης καθήκοντος, σχετικά
µε την παράλειψη υλοποίησης του διορισµού του ανωτέρω
µηνυτή ως Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. τόµ. Α', σ. 585, 587.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς της µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε
την επωνυµία "Κίνηση Ακοµµάτιστων Πολιτών Αγρινίου",
που αφορά στους Υπουργούς Οικονοµικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τα έτη 2009 έως την
14.01.2015 για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παραβίασης του Συντάγµατος και προσβολής του πολιτεύµατος - άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε τον τρόπο επιβολής και είσπραξης τελών κυκλοφορίας. τόµ. Α', σ.
585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015
µηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµό-

96
νων "Εννέα Μούσες", του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά
µε την µη έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών στο ως άνω σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014. τόµ. Α', σ. 585, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν ανώνυµης αναφοράς
προς τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος που αφορά
στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά µε τη φερόµενη τέλεση
πληµµελήµατος της παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη την έκδοση υπουργικής απόφασης για την έγκριση κατανοµής ενταγµένων ωρών
στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. τόµ. Α', σ. 586, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε µε αφορµή την από 20-122012 µήνυση των κ.κ. Εµµανουήλ και Θεµιστοκλή Κουτεντάκη που αφορά στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ενεργητικής δωροδοκίας, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων σχετικά µε τη µη διαβίβαση δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όφελός του. τόµ. Α', σ.
586, 588.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 21-12-2012
µηνυτήριας αναφοράς του Βασιλείου Λεωνίδα Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου του πολιτικού κόµµατος "ΚΙΝΗΜΑ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ", που αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της πρόκλησης σε τέλεση πληµµελήµατος,
κατά το άρθρο 186 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 3-10-2014
µήνυσης της εδρεύουσας στη Μυτιλήνη ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε."
που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απείθειας, κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα,
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. τόµ. Α', σ. 645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του νόµου περί «Ποινικής
ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία

που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 22-12-2014 έγκλησης
του Αναστασίου Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος (Προέδρου
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), που αφορά τον πρώην Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο για τα φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα της συκοφαντικής δυσφήµισης και της εξύβρισης (άρθρα 363 και 361 Ποινικού
Κώδικα) κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη διά
δηλώσεών του στην Ολοµέλεια και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων τον Σεπτέµβριο
του 2014. τόµ. Β', σ. 1181.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 23
Μαρτίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία, που σχηµατίστηκε
κατόπιν των από 18-8-2014 "Αναφορών-Καταγγελιών" και
των από 5-11-2014 υποµνηµάτων που επέχουν θέση εγκλήσεων των Χαραλάµπους Καλογεράκη του Γεωργίου, του Αντωνίου Σαριδάκη του Μύρονος, Ηλία-Θεοχάρη Τσικόγια
του Γεωργίου και Γεωργίου Ερµή του Κωνσταντίνου, κατοίκων Ρεθύµνου Κρήτης, που αφορά όλα τα µέλη της πρώην
κυβερνήσεως για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 Π.Κ. και 120 του Συντάγµατος) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. τόµ. Β', σ.
1307.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
µε αφορµή την από 31-7-2013 αναφορά-καταγγελία και το
από 10-3-2014 συµπληρωµατικό υπόµνηµα του Ιωάννη
Μπακαράκου του Σταύρου, κατοίκου Αθηνών, ως µόνιµου
εκπροσώπου της ανώνυµης εταιρείας µε το διακριτικό τίτλο
"ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΘΗΒΑΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα
επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 6, κατά των τέως Υπουργών: α) Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, β) Οικονοµικών Ιωάννη Στουρνάρα και γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων Αθανασίου Τσαυτάρη, καθώς και των προκατόχων τους. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατόπιν έγγραφης
καταγγελίας του Γεωργίου Πάφη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού, κατοίκου Κοµοτηνής, και αφορά τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, που φέρεται διεπραχθέν κατά την έκδοση υπουργικής απόφασης για αποσπάσεις εκπαιδευτικών έτους
2014-2015 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. τόµ. Γ',
σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος και
των άρθρων 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία που σχηµατίστηκε
κατόπιν της από 18-11-2013 έγγραφης καταγγελίας και του
από 19-3-2014 εγγράφου υποµνήµατος, που επέχουν θέση
εγκλήσεως, του Μάρκου Ιερωνυµάκη του Ιωσήφ, κατοίκου
Παντάνασσας Αµαρίου Ρεθύµνου και αφορά τους κ.κ. Γε-
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ώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο και Αντώνιο Σαµαρά, πρώην Πρωθυπουργούς, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργούς Οικονοµικών, και Δηµήτριο Αβραµόπουλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών. τόµ. Γ', σ. 1834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ.
1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά τους πρώην Υπουργούς Υγείας κ.κ. Μάκη Βορίδη, Σπυρίδων- Άδωνι Γεωργιάδη και
Μάριο Σαλµά, σχετικά µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων περί αναδροµικής ανατιµολόγησης
φαρµάκων. τόµ. Ε', σ. 3089.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, το άρθρο 83 παρ.
1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003
περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 8 Νοεµβρίου του 2013 µηνυτήριας αναφοράς της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "Σπανός Ανώνυµη Βιοµηχανική
και Εµπορική Εταιρεία Τροφίµων" και αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο
Τσαυτάρη για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος - κατ' άρθρων 13α και 259 του Ποινικού Κώδικα - σχετικά µε ενέργειες ή παραλείψεις του για
την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράµµατος του έτους 2013 "Δωρεάν διανοµή ρυζιού" στους άπορους της χώρας. τόµ. Ε', σ. 3089.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
2.6.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του
ν. 3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που αφορά τον πρώην Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, σχετικά µε τη χρήση
του προβλήτα στο Μετόχι Θερµησίας του Δήµου Ερµιονίδας. τόµ. Ε', σ. 3232.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 283-2014 αναφοράς-καταγγελίας του Πανελληνίου Συνδέσµου Φωτοβολταϊκών και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ιωάννη
Μανιάτη και τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για
το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (259ΠΚ), σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού της Οριακής Τιµής Συστήµατος που φέρεται να οδηγεί στην αύξηση του συσσωρευµένου ελλείµµατος του ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού ΑΠΕ. τόµ. ΣΤ', σ. 3715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.

3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε, κατόπιν της από 101-2015 µηνυτήριας αναφοράς του Σωµατείου µε την επωνυµία "Πανελλήνιος Σύλλογος Φωλτωβολταϊκών Στέγης
και αφορά τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και
τον πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκη Παπαγεωργίου για τα φερόµενα
ως τελεσθέντα αδικήµατα της απιστίας στην Υπηρεσία
(259ΠΚ), της απιστίας (390ΠΚ), της παρακώλυσης της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων (259ΠΚ) και
µάλιστα διακρινόµενης εκ του αποτελέσµατος (259ΠΚ),
σχετικά µε τη φερόµενη µη διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας του ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ και µέσω αυτού και της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως όφειλαν, στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους. τόµ. ΣΤ', σ. 3715.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή στις
10.06.2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος,
83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 1310-2014 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Νικολάου Κανακόπουλου και αφορά τον τέως Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον τέως Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελο
Βενιζέλο, τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και τα µέλη του τέως Υπουργικού Συµβουλίου,
για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της ηθικής αυτουργίας σε εσχάτη προδοσία (άρθρο 134ΠΚ), σχετικά µε την υπογραφή πρότασης προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
για την έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, µετά την κατάθεση της από 30 Σεπτεµβρίου
2014 µηνυτήριας αναφοράς και του από 26 Ιουνίου 2014
υποµνήµατος του κ. Ευστάθιου Καµαράτου κατά του πρώην
Υπουργού Παιδείας -σύµφωνα µε τα καταγγελόµενα πρόκειται για τον κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο - για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος,
σχετικά µε τη µη τήρηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά του
Πρυτάνεως και των µελών της Συγκλήτου για παράνοµες
πράξεις που έλαβαν χώρα µε την υπό 5 Μαΐου 2011 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε την
οποία ο καταγγέλλων δεν εξελέγη οµότιµος καθηγητής.
τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 19 Ιουνίου
2013 αίτησης και αναφοράς του κ. Ιωάννη Κουνέλη για τα
φερόµενα ως τελεσθέντα αδικήµατα των άρθρων 259 και
232Α του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή παράβαση καθήκοντος και µη συµµόρφωση µε διάταξη δικαστικής απόφασης, που αφορούν τον τέως Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Σίµο Κεδίκογλου και τον τέως Υπουργό Οικονο-
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µικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, σχετικά µε την έκδοση από
αυτούς της υπ' αριθµόν ΟΙΚ.2/11-6-2013 κοινής υπουργικής αποφάσεως για την "κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης ΕΡΤ Α.Ε." και δεύτερον, τη µη συµµόρφωσή τους µε
την από 17 Ιουνίου 2013 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής
απόφασης, µε αποτέλεσµα να µην επαναεκπέµψει ο ραδιοφωνικός σταθµός ΕΡΑ Τρίπολης στη συχνότητα 101,5FM,
κατά τον Ιούνιο του 2013. τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 περί
«Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική
δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν διενεργηθείσης
προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά τον διατελέσαντα Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Σκορδά για το φερόµενο ως τελεσθέν αδίκηµα της απιστίας στην Υπηρεσία, τελεσθείσης υπό την επιβαρυντική περίσταση της νοµοθεσίας
περί καταχραστών του δηµοσίου, από την οποία το όφελος
που πέτυχε ο δράστης και η φερόµενη ζηµία που προξενήθηκε στο δηµόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ
και είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φερόµενο χρόνο τέλεσης την 6η Ιουνίου 2014. τόµ. ΣΤ', σ. 4110.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, την
30/6/2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83
παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία, που σχηµατίσθηκε κατόπιν της από
9/4/2015 µήνυσης του Δορυλάου Κλαπάκη και αφορά τον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο για τις φερόµενες πράξεις της εσχάτης προδοσίας, της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της απάτης και της απατηλής πρόκλησης βλάβης (άρθρα 134-137, 259, 239, 386
και 389 Π.Κ.) σχετικά µε την κατάθεση και προώθηση του
νοµοσχεδίου: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" και δη του άρθρου 15, αυτού που αφορά τη µετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις µονίµων υπαλλήλων. τόµ. Ζ', σ. 4500.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
15η Ιουλίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παρ. 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και
4 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύει, την από 22/5/2015 καταγγελία «Ενεργών Πολιτών»
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία απεστάλη στον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ και αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο,
για τη διερεύνηση τυχόν τελεσθέντων αδικηµάτων κατά την
εκτέλεση του έργου: "Αποναρκοθέτηση του Γράµµου". τόµ.
Ζ', σ. 4500.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της υπ' αριθµ.πρωτ. 3328/21.7.2015 µηνυτή-

ριας αναφοράς του κ. Απόστολου Γκλέτσου, Δηµάρχου
Στυλίδας και Προέδρου του Πολιτικού Κόµµατος ΤΕΛΕΙΑ,
η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη
Βαρουφάκη, σχετικά µε τις ενέργειες που φέρεται να έπραξε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, οι οποίες εξέθεσαν το ελληνικό κράτος και τους πολίτες του σε αρνητική
συµπεριφορά τρίτων κρατών και σε λήψη οικονοµικών µέτρων εναντίον της χώρας, προκαλώντας βλάβη στην οικονοµική ζωή της Ελλάδας. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της υπ' αριθµ. πρωτ. 3348/22.7.2015 µηνυτήριας αναφοράς του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη για τη διερεύνηση της συνδροµής ουσιωδών και αποχρωσών ενδείξεων των φερόµενων
αδικηµάτων των άρθρων 134 παράγραφος 2β και 135 ΠΚ
και συγκεκριµένα για την παραβίαση της εντολής διαπραγµάτευσης µε τους εταίρους-δανειστές και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προκειµένου να συναφθεί συµφωνία για
τη χρηµατοδότηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την απεµπλοκή της οικονοµίας από την ύφεση. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν. 3126/2003, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 28 Ιουλίου 2015 µήνυσης του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του κατά την οργάνωση και υλοποίηση
ηλεκτρονικής εισβολής στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, από όπου υπεκλάπη το λογισµικό και ΑΦΜ των φορολογουµένων, προκειµένου να κατασκευάσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστηµα για την εισαγωγή παράλληλου νοµίσµατος. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος και 1 και 4 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από 26.6.2014 µηνυτήριας αναφοράς
των 1) Νιόβης-Δήµητρας Βασιλάκου-Θεοδωράτου και 2)
Βασιλείου Σωτηρόπουλου, υπό την ιδιότητά τους ως εκπροσώπων της "Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Τελωνειακών Υπαλλήλων-Π.Ε.Σ.Τ.Υ.", και αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του 2011 έως 26.2.2014 για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς τους, σχετικά µε την
άρνησή τους να καταβάλουν στον Ειδικό Λογαριασµό του
πρώην ΤΕΑΔΥ και ήδη ΕΤΑΑ το ποσοστό των εισπραττόµενων ΔΕΤΕ που προοριζόταν για τους συνταξιούχους τελωνειακούς κατά το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του
2011 έως 26-2-2014. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή την
29η Ιουλίου 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγ-
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µατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1
και 4 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν
της καταγγελίας της κ. Χρυσούλας Τσάτσκου, και αφορά
τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης
συµπεριφοράς του σχετικά µε τη µη τοποθέτηση της καταγγέλλουσας σε θέση Προϊσταµένης Γενικής Διευθύνσεως
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά το χρονικό διάστηµα από 23-8-2010 έως 28-11-2011. τόµ. Ζ', σ. 4666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από
25-4-2013 αναφοράς που επέχει θέση µηνύσεως του Παναγιώτη Βάγγη, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου του Θεραπευτηρίου "Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" και αφορά στους πρώην Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
κ.κ. Ιωάννη Βρούτση και Νικόλαο Παναγιωτόπουλο αντιστοίχως, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς
τους σχετικά 1) µε τη µη αποδοχή της παραίτησης του ανωτέρου καταγγέλλοντος επί µακρώ και 2) µε τη µετακίνηση υπαλλήλου από το ως άνω θεραπευτήριο στο Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας. τόµ. Ζ', σ. 5016.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν της από
7-7-2014 µηνυτήριας αναφοράς των κ.κ. Δέσποινας Χασιώτη, Ελένης Αθηναίου, Θεανώς Βλάχου και Δηµητρίου
Γκόγκου και αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του σχετικά µε τη
διαδικασία µετατάξεων που έλαβε χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παράγραφος 11 του ν.4172/2013 για το
µόνιµο υπαλληλικό προσωπικό της δευτεροβάθµιας προς
την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν του από
28-7-2015 εγγράφου της επίκουρης εισαγγελέως εγκληµάτων διαφθοράς και αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής
Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για διερεύνηση τυχόν αξιόποινης συµπεριφοράς του σχετικά µε την υπογραφή και
την εκτέλεση της υπ. αριθµ. 13/2003 Σύµβασης Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων που απορρέουν από την προµήθεια
του άρµατος µάχης Leopard 2HEL (Σύµβαση 016Α/03 του
ΥΕΘΑ). τόµ. Ζ', σ. 5021.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1
του Κανονισµού της Βουλής και του 1 και 4 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηµατίστηκε κατόπιν µηνύσε-

ως του Αρτεµίου Ματθαιόπουλου, Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, και αφορά στον πρώην Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.
Χαράλαµπο Αθανασίου, για το φερόµενο αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), σχετικά µε την παράβαση διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα για το επισκεπτήριο φυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. δ) στον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο
Αθανασίου τόµ. Ζ', σ. 5021.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
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 διακοινώσεων". (Κατάθεση).
τόµ. Β', σ. 1307.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4322, ΦΕΚ: 42 Α' / 27.04.2015). τόµ. Β', σ. 1354, τόµ. Γ',
σ. 1439-1476, 1478-1526, 1528-1649, 1651-1652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο
πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4329, ΦΕΚ: 053 A' /
02.06.2015). τόµ. Δ', σ. 2450, τόµ. Ε', σ. 3090-3131,
3158-3184.
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). τόµ. Ζ', σ. 4653.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας και της τεχνικής
διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε την εφαρµογή
του µνηµονίου συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, που αφορά
τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3079.
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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). τόµ. Ε', σ. 3089.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων
µεταθέσεων οπλιτών κι άλλες διατάξεις περί µέριµνας προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας". (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ', σ. 4109.
Υπουργείο Εξωτερικών
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".
(Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3162.
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, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης
Εµπορίας Όπλων". (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4891.
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). τόµ.
Ζ', σ. 4891.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
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). τόµ. Ζ', σ. 4891.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α', σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.
Συζήτηση των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 833-836.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-

Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4331, ΦΕΚ: 69 A' / 02.07.2015).
τόµ. Ε', σ. 3668, τόµ. ΣΤ', σ. 3989-4015, 4017-4079.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος
και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε', σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4163-4210, 4244-4274.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νοµιµότητας
Ο.Τ.Α. - Οικονοµική βιωσιµότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. Κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης και άλλες διατάξεις
θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4627.
Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας 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).
τόµ. Ε', σ. 3603.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4321, ΦΕΚ: 32 Α' / 21.03.2015). τόµ. Α',
σ. 662, τόµ. Β', σ. 1115-1232.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27
Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α'
35) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4328, ΦΕΚ: 51 Α' / 14.05.2015). τόµ. Β', σ.
1326, τόµ. Δ', σ. 2857-2863, 2908-2924, τόµ. Ε', σ. 29272979.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4323, ΦΕΚ: 43 Α' / 27.04.2015). τόµ.
Γ', σ. 1669, 1713-1820.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ενστάσεως αντισυ-
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νταγµατικότητας που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μ. Βορίδη, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". τόµ. Γ', σ. 1716-1729.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4330, ΦΕΚ:
59 A' / 16.06.2015). τόµ. Ε', σ. 3395, 3551-3568, 35693601.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3641.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα, που ετέθη από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΣΤ’, σ. 3825-3833.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών κι άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση
και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4333, ΦΕΚ: 78 A' / 11.07.2015). τόµ.
ΣΤ', σ. 4303, 4307-4353.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή
Αυγή, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ', σ.
4320-4323, 4325.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4334, ΦΕΚ: 80 A' /
16.07.2015). τόµ. Ζ', σ. 4365-4420.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α'80)». (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4335, ΦΕΚ: 87 A' / 23.07.2015). τόµ. Ζ', σ. 44474517.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (Α' 65)" 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' 65)" (Α' 66)", 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 της τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ" (Α' 79) και 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)". (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4336, ΦΕΚ: 94 A' /
14.08.2015). τόµ. Ζ', σ. 4788-4908.
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σχέδιο νόµου Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «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).
τόµ. Ζ', σ. 5016.
Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον
αθλητισµό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4326, ΦΕΚ: 49 Α' / 13.05.2015). τόµ.
Γ', σ. 1694, τόµ. Δ', σ. 2209-2259, 2271-2282, 2309,
2311-2337, 2379-2430, 2451.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4327, ΦΕΚ: 50 Α'
/ 14.05.2015). τόµ. Γ', σ. 2063, τόµ. Δ', σ. 2457-2502,
2770-2847, 2863-2888.
Υπουργός Επικρατείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4324, ΦΕΚ: 44 A' /
29.04.2015). τόµ. Β', σ. 1326, τόµ. Γ', σ. 1821-1862,
1881-1944, 1945-1999.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εξόφληση των οφειλόµενων ποσών έναντι νοσηλίων στα προνοιακά ιδρύµατα της
Αχαΐας. τόµ. Ε', σ. 3008.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Γενικό
Νοσοκοµείο Λευκάδας και το Κέντρο Υγείας Βασιλικής.
τόµ. Γ', σ. 1691.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη άµεσης στελέχωσης των παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκοµείων Τρικάλων και Καρδίτσας.
τόµ. Γ', σ. 2023.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δηµοπράτηση του κυλικείου και του ανθοπωλείου που βρίσκονται εντός του νοσοκοµείου Ζακύνθου.
τόµ. Δ', σ. 2347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάσταση στη νοσοκοµειακή µονάδα "Αµαλία Φλέµινγκ". τόµ. Ε', σ. 2991.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά α) µε τις παραιτήσεις διοικητών
νοσοκοµείων και β) µε τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών µονάδων. τόµ. Ε', σ. 3004.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα κατάργησης της Ανώνυµης
Εταιρείας Συστήµατος Αµοιβών των Νοσοκοµείων "ΕΣΑΝ
Α.Ε.". τόµ. Ε', σ. 3009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Ε', σ. 3044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στα Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας της Εύβοιας. τόµ. Ε', σ. 3050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ε', σ. 3137.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στον νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε', σ. 3230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκοµείο της Ρόδου. τόµ. Ε', σ. 3351.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής και
το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο "Μαµάτσειο"
Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Ε', σ. 3607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας
(Γ.Ν.Κ.). τόµ. Ε', σ. 3609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού Νοσοκοµείου
Νοσηµάτων Θώρακος Πάτρας. τόµ. Ε', σ. 3611.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης. τόµ. ΣΤ', σ. 3759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο "Καραµανδάνειο" Νοσοκοµείο Παίδων της Πάτρας. τόµ. Ζ', σ.
5003.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διαδικασία αναπλήρωσης της κενής θέσης ιατρού ακτινοθεραπευτή στο Νοσοκοµείο Παίδων "ΑΓΛΑΪΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ". τόµ. Ζ', σ. 5007.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα της Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ', σ. 2021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Ψυχιατρικής
Κλινικής του ΠΑΓΝΗ. τόµ. Δ', σ. 2345.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πορεία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. τόµ.
Ε', σ. 3232.

Ξ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στα ξενοδοχεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4216.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το χρόνο καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος
των ξενοδοχοϋπαλλήλων. τόµ. Ε', σ. 3142.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο «Διακονία», ιδιοκτησίας της Ιεράς
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 4637.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την τεχνική ολοκλήρωση και την τελική παράδοση στην κυκλοφορία του έργου της εθνικής οδού Κορίνθου-Καλαµάτας-Σπάρτης. τόµ. Β', σ. 1268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
δηµοπράτηση του τµήµατος "Πάτρα-Πύργος" της Ολυµπίας
Οδού. τόµ. Β', σ. 1280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ακύρωσης του
διαγωνισµού για τον αυτοκινητόδροµο Πάτρα - Πύργος.
τόµ. Γ', σ. 1676.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την απένταξη του έργου "Κατασκευή πεζοδροµίων πόλης Παραµυθιάς" στην Παραµυθιά Θεσπρωτίας. τόµ. Ε', σ. 3033.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τα δηµόσια έργα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας κ.κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Εµµανουήλ Κόνσολας, Φωτεινή Αραµπατζή, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Σάββας Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Σκρέκας και Στέργιος
Γιαννάκης). τόµ. Ε', σ. 3188-3225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου στον αυτοκινητόδροµο "Μορεάς". τόµ. Ε', σ. 3678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας (για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς), σχετικά
µε το έργο της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ. τόµ. ΣΤ',
σ. 4305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την πορεία εξέλιξης σηµαντικών έργων υποδοµών στη Μεσσηνία όπως τα έργα Καλό Νερό-Τσακώνα και ο περιµετρικός Καλαµάτας, Καλαµάτα-Ριζόµυλος. τόµ. Ζ', σ. 4621.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την α-
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ποκοπή-καταστροφή του πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου
«Χάνια Αυλωναρίου-Πλατάνα-Παραλία Κύµης». τόµ. Β', σ.
1262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αποκοπή της παραλιακής οδού Αιδηψού από κατολίσθηση
και την καταστροφή του επαρχιακού δικτύου Αιδηψού-Λίµνης. τόµ. Γ', σ. 2044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. Ε', σ. 3314.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)
για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ορισµένων έργων
και δραστηριοτήτων. τόµ. Ε', σ. 3375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αποπεράτωση του καθέτου οδικού άξονα Εγνατίας Οδού στον Έβρο. τόµ. Ε', σ. 3681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ολοκλήρωση του έργου του οδικού δικτύου ΗρακλείουΜεσαρά. τόµ. Ζ', σ. 4617.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου Ελλάδος από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια.
τόµ. Ε', σ. 3014.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4321, ΦΕΚ: 32 Α' / 21.03.2015). τόµ. Α',
σ. 662, τόµ. Β', σ. 1115-1232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φωτεινή Γεννηµατά,
σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Υπουργού
Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, σύµφωνα µε τις οποίες
επεξεργαζόταν το plan Β της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ', σ. 4643.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την κατασκευή του δυτικού τµήµατος της Ολυµπίας Οδού.
τόµ. Γ', σ. 2038.
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ύπαρξη ή µη κατάλληλου πλαισίου
από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές όσον αφορά τις
Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης δίχως την αντίστοιχη κατοχή τίτλων-κρατικών οµολόγων. τόµ. Γ', σ. 2025.
ΟΠΛΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνθήκης
Εµπορίας Όπλων". (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4891.
ΟΠΛΙΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων

µεταθέσεων οπλιτών κι άλλες διατάξεις περί µέριµνας προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας". (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ', σ. 4109.
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ακύρωση του προγράµµατος προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την τρέχουσα περίοδο. τόµ. Ε', σ. 3022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον εντοπισµό τοξικών φυτοφαρµάκων σε δείγµατα που ελήφθησαν σε οπωρώνες µε µηλιές στην Ηµαθία,
Κόρινθο και Αρκαδία. τόµ. ΣΤ', σ. 4299.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νοµιµότητας
Ο.Τ.Α. - Οικονοµική βιωσιµότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. Κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης και άλλες διατάξεις
θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4627.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα των Επαγγελµατικών Σχολών
Μαθητείας του ΟΑΕΔ. τόµ. ΣΤ', σ. 4225.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν από τη συντήρηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. τόµ.
Ε', σ. 3668.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. Β', σ. 861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υπαγωγή των υπό συνταξιοδότηση εγγεγραµµένων του ΟΑΕΕ στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. τόµ. Ε',
σ. 3042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις εισφορές στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατικών. τόµ. Ε', σ. 3144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα από την υποχρεωτική υπαγωγή
στον ΟΑΕΕ των ελευθέρων επαγγελµατιών ασφαλισµένων
στον ΟΓΑ. τόµ. ΣΤ', σ. 4234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβασιούχων του ΟΑΕΕ. τόµ. ΣΤ', σ. 4237.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα από την υποχρεωτική υπαγωγή
στον ΟΑΕΕ των ελευθέρων επαγγελµατιών ασφαλισµένων
στον ΟΓΑ. τόµ. ΣΤ', σ. 4234.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιστολές από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ), προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την επένδυση των ρευστών διαθεσίµων σε
κρατικά repos. τόµ. Β', σ. 856.
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 ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών κι άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις εκκρεµότητες του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Δ', σ. 2341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των δανειοληπτών του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Ε',
σ. 2993.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). τόµ. Γ', σ. 2047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά
(ΟΛΠ). τόµ. Ε', σ. 3331.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την µισθοδοσία των µόνιµων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Ε', σ. 3272.
ΟΡΚΟΣ
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Γενικού Γραµµατέα
της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η
δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 6, 8, 10.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού και
Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα και των Βουλευτών του, µε την οποία ζητείται
η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 8-9.
Ανακοινώνεται η σύµφωνη, οµόφωνη γνώµη του Επιστη-

µονικού Συµβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε
την ορκωµοσία των Βουλευτών κατά το άρθρο 59 του Συντάγµατος µε διαβεβαίωση χωρίς θρησκευτικό περιεχόµενο. τόµ. Α', σ. 11-15.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Γενικού Γραµµατέα
της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Δηµήτριου Κουτσούµπα, µε την οποία ζητείται η
δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 6, 8, 10.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον οριζόµενο στο άρθρο 59 του Συντάγµατος όρκο. τόµ. Α', σ.
8.
Ορκωµοσία του βουλευτή κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, της ΙΕ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας,
σύµφωνα µε τον οριζόµενο στο Σύνταγµα όρκο επί του Κορανίου. τόµ. Α', σ. 8.
Ανακοινώνεται γραπτή δήλωση του Πρωθυπουργού και
Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα και των Βουλευτών του, µε την οποία ζητείται
η δυνατότητα παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α', σ. 8-9.
Ανακοινώνεται η σύµφωνη, οµόφωνη γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά µε
την ορκωµοσία των Βουλευτών κατά το άρθρο 59 του Συντάγµατος µε διαβεβαίωση χωρίς θρησκευτικό περιεχόµενο. τόµ. Α', σ. 11-15.
Ορκωµοσία Βουλευτών της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον
πολιτικό όρκο. τόµ. Α', σ. 16.
Κατάλογος µε τα ονόµατα των ορκισθέντων Βουλευτών
της ΙΣΤ' Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 17-25.
Ορκωµοσία (µε πολιτικό όρκο) των κ.κ. Ι. Βαρουφάκη
και Ε. Τσακαλώτου, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν Βουλευτές
στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και δεν ορκίστηκαν στις
5 Φεβρουαρίου 2015. τόµ. Α', σ. 27.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γ. Μακαρώνα, σε αντικατάσταση του κ. Κ. Δαµαβολίτη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ.
ΣΤ', σ. 4109.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κυρίτση (µε πολιτικό όρκο), σε αντικατάσταση του κ. Χουντή, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ζ', σ. 4365.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ορκωµοσία του εκλεγέντος Προέδρου της Δηµοκρατίας
κ. Προκοπίου Παυλόπουλου. τόµ. Α', σ. 627-629.
Ορκωµοσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου. τόµ. Α', σ. 628.
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου και
την ενεργειακή πολιτική. τόµ. Ε', σ. 3065.
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, µετά του
συνηµµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4653.
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ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης της ρύθµισης των εκατό
δόσεων και στα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τη ΔΕΗ. τόµ. Ε',
σ. 3372.
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27
Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α'
35) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4328, ΦΕΚ: 51 Α' / 14.05.2015). τόµ. Β', σ.
1326, τόµ. Δ', σ. 2857-2863, 2908-2924, τόµ. Ε', σ. 29272979.
Π
ΠΑΙΔΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε το "αναχρονιστικό νοµοσχέδιο για την παιδεία".
τόµ. Δ', σ. 2431.
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το µέλλον του Προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" και των δοµών παιδικής προστασίας των δήµων. τόµ. Ε', σ. 3154.
ΠΑΙΔΟΦΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ολιγωρία που επιδεικνύουν οι αρµόδιες αρχές για
την αντιµετώπιση της παιδοφιλίας. τόµ. Β', σ. 1267.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας και στη Νοµική Σχολή Αθηνών. τόµ. Γ', σ. 1664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Δ', σ. 2349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις υποδοµές της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. τόµ. Ε', σ. 3320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µεταφορά των τριών πανεπιστηµιακών τµηµάτων του Αγρινίου στην
Πάτρα. τόµ. ΣΤ', σ. 4231.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αναγνώριση των πτυχίων των αλλοδαπών
πανεπιστηµίων από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων και την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας από φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα.
τόµ. Ε', σ. 3243.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές παραβιάσεις του ενα-

ερίου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων. τόµ. Ε',
σ. 3665.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
πρωτοβουλίες αγροτών-παραγωγών που είναι γνωστές µε
το όνοµα «Αγορές Χωρίς Μεσάζοντες». τόµ. Ε', σ. 3541.
ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τις παρεµβάσεις για την ανάπλαση του Πεδίου του Άρεως. τόµ.
Ζ', σ. 4437.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4320, ΦΕΚ: 29 Α' / 19.03.2015). τόµ. Α', σ. 602, 646-710,
τόµ. Β', σ. 712-742, 743-841.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)
για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ορισµένων έργων
και δραστηριοτήτων. τόµ. Ε', σ. 3375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής της
Λίµνης Καϊάφα. τόµ. Ζ', σ. 4653.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της
ευρωπαϊκής πολιτικής για περιορισµό των ρύπων τόσο από
τις νέες όσο και από τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες.
τόµ. Ε', σ. 3377.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων. τόµ. ΣΤ', σ. 3765.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
αντίτιµο των διοδίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. τόµ. Δ', σ. 2517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)
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για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ορισµένων έργων
και δραστηριοτήτων. τόµ. Ε', σ. 3375.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης.
τόµ. ΣΤ', σ. 4228.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αναµόρφωση των κανόνων λειτουργίας της "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ", την εξεύρεση λύσης για τους επιχειρηµατίες, εµπόρους και αγρότες που αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις οικονοµικές υποχρεώσεις, καθώς και την εκ νέου απαγόρευση πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε', σ.
3342.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Αναφορά συµπαράστασης και αλληλεγγύης της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στους πληµµυροπαθείς του Έβρου. τόµ. Α', σ. 41.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση του επαναλαµβανόµενου φαινοµένου των πληµµυρών στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β', σ.
1109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την άµεση και ουσιαστική βοήθεια στους πληµµυροπαθείς
της περιοχής Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β', σ.
1271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διακρατικές ευθύνες στη διαχείριση
των υδάτων του ποταµού Έβρου. τόµ. Γ', σ. 1864.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την κήρυξη των Δήµων Δωδώνης και Ζαγορίου ως πληµµυροπαθών. τόµ. Γ', σ. 2037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατοχύρωσης των δικαιωµάτων
ενισχύσεων για τους πληµµυροπαθείς αγρότες των πληγέντων περιοχών Έβρου, Σερρών, Βοιωτίας και Άρτας. τόµ.
Δ', σ. 2447.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη κυβερνητικής παρέµβασης για τη
διεκδίκηση αποζηµιώσεων από ευρωπαϊκούς πόρους για
την αντιµετώπιση των πληµµυρικών φαινοµένων στα Τενάγη των Φιλίππων. τόµ. Ε', σ. 3061.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του θεσµικού
πλαισίου διαχείρισης των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων. τόµ. Β', σ. 1245.
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά µε τη σύσταση Επιτροπής "πόθεν έσχες" της
Βουλής. τόµ. Β', σ. 786.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Αστική δίωξη µελών
Κυβέρνησης και Υφυπουργών µε προσωπική κράτηση".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4653.
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4322, ΦΕΚ: 42 Α' / 27.04.2015). τόµ. Β', σ. 1354, τόµ. Γ',
σ. 1439-1476, 1478-1526, 1528-1649, 1651-1652.
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). τόµ. Ζ', σ. 4653.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προγραµµατικές δηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για το σύγχρονο πολιτισµό. τόµ. Ε', σ. 3245.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προγραµµατικές δηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για το σύγχρονο πολιτισµό. τόµ. Ε', σ. 3245.
ΠΟΡΘΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
µονοπώληση της διέλευσης του πορθµού Ρίου-Αντιρρίου.
τόµ. Δ', σ. 2523.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διακρατικές ευθύνες στη διαχείριση
των υδάτων του ποταµού Έβρου. τόµ. Γ', σ. 1864.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27
Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α'
35) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4328, ΦΕΚ: 51 Α' / 14.05.2015). τόµ. Β', σ.
1326, τόµ. Δ', σ. 2857-2863, 2908-2924, τόµ. Ε', σ. 29272979.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4323, ΦΕΚ: 43 Α' / 27.04.2015). τόµ.
Γ', σ. 1669, 1713-1820.
Αναφορά στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ', σ. 1714, 1715,
1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 1753, 1760,
1761, 1763, 1765, 1768, 1769, 1771, 1773, 1775, 1776,
1777, 1780, 1783, 1784.
Ανακοινώνεται η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
εκδόθηκε και περιέχεται στο υπ' αριθµόν 64 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως από 28 Ιουνίου του 2015, µε τίτλο:
«Κατεπείγουσα ρύθµιση για την οργάνωση της διαδικασίας
διεξαγωγής του Δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015».
τόµ. ΣΤ', σ. 3980-3981, 3986-3987.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (Α' 65)" 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' 65)" (Α' 66)", 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 της τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ" (Α' 79) και 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)". (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4665.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ενίσχυση της διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα, πρόγραµµα
"ΔΙΑΥΓΕΙΑ". τόµ. Ε', σ. 3080.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΥΧΑΡΓΩΣ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πορεία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. τόµ.
Ε', σ. 3232.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το µέλλον του Προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" και των δοµών παι-

δικής προστασίας των δήµων. τόµ. Ε', σ. 3154.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την κατασκευή - επέκταση της διώρυγας του Πηνειού στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. Ε', σ. 3063.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις χρηµατοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού». τόµ. Β', σ. 1277.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την έναρξη του Προγράµµατος
«Εξοικονόµηση κατ' Οίκον» στο πλαίσιο του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ-νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας και β) µε τις καθυστερήσεις πληρωµών του προγράµµατος "Εξοικονόµηση
κατ' Οίκον". τόµ. Ε', σ. 3068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «ERASMUS+». τόµ. ΣΤ', σ. 4233.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ένταξη των πολιτών στα προγράµµατα για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης µε βάση τα εισοδήµατα του 2014 ή και του 2015. τόµ. ΣΤ', σ. 4241.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4331, ΦΕΚ: 69 A' / 02.07.2015).
τόµ. Ε', σ. 3668, τόµ. ΣΤ', σ. 3989-4015, 4017-4079.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης και
της ψηφοφορίας επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων της
Κυβέρνησης. τόµ. Α', σ. 45, 46.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται το υπ. αριθµ. 173 Προεδρικό Διάταγµα:
"Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και
σύγκλιση της νέας Βουλής". τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται ότι στις 28 Ιουνίου 2015 εκδόθηκε το υπ'
αριθµόν 38 Προεδρικό Διάταγµα µε τίτλο: «Προκήρυξη Δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα». τόµ. ΣΤ', σ.
3980, 3984.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο
Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α',
σ. 34.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του
Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 34.
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Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της ονοµαστικής µυστικής
ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για την
ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας εκλέγεται η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
34.
Εναρκτήριος οµιλία της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ. 34-36.
Αναφορά συµπαράστασης και αλληλεγγύης της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στους πληµµυροπαθείς του Έβρου. τόµ. Α', σ. 41.
Συγχαρητήρια αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, στους εκλεγέντες στα αξιώµατα
για τη συγκρότηση του Προεδρείου της Βουλής. τόµ. Α', σ.
44.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στο άρθρο 28 του Συντάγµατος. τόµ. Α', σ. 89.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην έκδοση, κυκλοφορία και επίδοση εγγράφων,
µε ηµεροµηνίες 6 και 7 Φεβρουαρίου του 2015, φεροµένων ως εκδοθέντων "µε εντολή Προέδρου" από διαφόρους
Προϊσταµένους Διευθύνσεων. τόµ. Α', σ. 103.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στο ζήτηµα σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνεται ο πολίτης για τα τεκταινόµενα στο Κοινοβούλιο.
τόµ. Α', σ. 173.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τα ζητήµατα πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής. τόµ. Α', σ.
197.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στη διαδικασία διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή του Πρόεδρου της Δηµοκρατίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1, 2,
4 και 5 του Συντάγµατος και τις οικίες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 271.
Ενηµέρωση από την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε τη συνάντησή της µε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου. τόµ. Α', σ. 293.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στο άρθρο 86 του Συντάγµατος (Δίωξη κατά µελών
της Κυβέρνησης - Ειδικό Δικαστήριο) και στο ν. 3126/19-32003 (Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών) καθώς και
στην διαδικασία διαβίβασης και ανακοίνωσης των δικογραφιών στην Ολοµέλεια της Βουλής. τόµ. Α', σ. 305.
Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του Προεδρείου, για
την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας
του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω
της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας
σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης, προκειµένου η
σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι
Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν το καθήκον τους κατά
τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α', σ.
306.
Ανακοινώνεται ότι αµέσως µετά τη λήξη της ειδικής συνεδριάσεως της Βουλής της 18ης Φεβρουαρίου 2015, κατά
την οποία εξελέγη ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και σύµφωνα µε τη δοθείσα από το Σώµα εντολή, η Πρόεδρος της
Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδευόµενη από τα
µέλη του Προεδρείου του Σώµατος, επισκέφθηκε τον εκλε-

γέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο
και του ανήγγειλε εκ µέρους ολοκλήρου του Σώµατος το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας και την εκλογή
του ως Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ.
627.
Ανακοινώνεται η προσφώνηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
627.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του εκλεγέντος Προέδρου
της Δηµοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, προς την
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
627, 628.
Ανακοίνωση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 στοιχείο 3 του Κανονισµού
της Βουλής επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 741.
Ανακοίνωση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι αποσύρει την απόφασή της για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1, εδάφιο 3 του Κανονισµού της Βουλής, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 741.
Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου να πραγµατοποιηθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής ειδική συνεδρίαση µνήµης των θυµάτων και των ολοκαυτωµάτων. τόµ. Γ', σ. 2050.
Καταγγελία από Έδρας, της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη δηµιουργία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης Twitter και Facebook, δύο πλαστών
προφίλ. τόµ. ΣΤ', σ. 4070.
Αναφορά από την Έδρα της Βουλής, της Προέδρου κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον Πρόεδρο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης κ. Κλοντ Μπαρτολόν και στην Πρόεδρο της
Ιταλικής Εθνοσυνέλευσης κ. Μπολντρίνι, οι οποίοι αµφότεροι µε κοινό άρθρο που δηµοσιεύθηκε σε ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες και στη Γαλλία και στην Ιταλία, επισηµαίνουν ότι ο δρόµος που έχει πάρει η Ευρώπη στην ελληνική περίπτωση είναι ο λάθος δρόµος. τόµ. ΣΤ', σ. 4099.
Αναφορά από την Έδρα της Βουλής, της Προέδρου κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου που, µε επιστολή του, εκδήλωσε τη συµπαράστασή
του προς τον ελληνικό λαό. τόµ. ΣΤ', σ. 4099.
Αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί
κάλυψαν τις τελευταίες ηµέρες το θέµα του δηµοψηφίσµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4100.
Κατάθεση στα Πρακτικά, από την Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ζωή Κωνσταντοπούλου, της επιστολής που απηύθυνε στον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και στον Πρωθυπουργό. τόµ. Ζ',
σ. 4449-4452.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου, έγγραφη πρόταση της Κοινο-
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βουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε την οποία προτείνει τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ.
272, 273.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, µε την οποία προτείνει τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο ως υποψήφιο
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 274.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου, έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού, µε την οποία προτείνει
τον κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 275.
Ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε στην Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωσταντοπούλου έγγραφη πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, µε την οποία προτείνει τον κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο ως
υποψήφιο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 272, 276.
Ανακοινώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, Πρόεδρος της Δηµοκρατίας εκλέγεται ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος. τόµ. Α', σ. 292.
Ανακοινώνεται η προσφώνηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
627.
Ανακοινώνεται η αντιφώνηση του εκλεγέντος Προέδρου
της Δηµοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, προς την
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
627, 628.
Ανακοινώνεται η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. τόµ. Α', σ.
629.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των πρώην εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος. τόµ. Ε', σ. 3002.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. Δ', σ. 2516.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη µονάδα βιοµάζας στη θέση Κοπανάδες στην
Π.Ε. Ηρακλείου. τόµ. Ε', σ. 3071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση σε θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας. τόµ. Ε', σ. 3255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό για τη µείωση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Ε', σ. 3387.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµόσια τάξη και την προστασία του πολίτη. τόµ. Γ', σ. 1878.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Αστική δίωξη µελών
Κυβέρνησης και Υφυπουργών µε προσωπική κράτηση".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4653.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτερου µισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Γ', σ. 1768.
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναλογική εκπροσώπηση πολιτικών σχηµατισµών-Τροποποίηση εκλογικού νόµου - Κατάργηση εκλογικής πριµοδότησης πρώτου κόµµατος».
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Ε', σ. 3252.
Υπουργείο Οικονοµικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: «Κατάργηση των Μνηµονίων, των Μεσοπρόθεσµων Πλαισίων
Δηµοσιονοµικών Στρατηγικών και των Εφαρµοστικών τους
Νόµων-Καταγγελία των δανειακών συµβάσεων που έχουν
ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµονίων». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Α', σ. 602.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. τόµ. Ε', σ. 3052.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
(Π.Ε.Δ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία του ΠΕΔΥ στη Χίο και την πλήρωση των ιατρών που εργάζονται εκεί επί 9 µήνες. τόµ. Γ', σ.
1690.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά α) µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και β) µε τις τεράστιες παραλείψεις στην κατάσβεση της φωτιάς του εργοστασίου
στον Ασπρόπυργο. τόµ. ΣΤ', σ. 3811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
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σχετικά µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης
στον Ασπρόπυργο. τόµ. ΣΤ', σ. 4297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των πυρκαγιών και την ετοιµότητα του Κέντρου
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. τόµ. Ζ', σ. 4657.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αποζηµίωση των πυροπαθών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ', σ. 4635.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπυρική προστασία της χώρας. τόµ.
Ε', σ. 3357.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. Δ', σ. 2516.
Ρ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις "υπόγειες διαδροµές των ολιγαρχών στα κανάλια της διαπλοκής των τηλεοπτικών σταθµών". τόµ. Δ', σ.
2438.
ΡΕΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
µελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης του µεγάλου ρέµατος της
Ραφήνας. τόµ. Ε', σ. 3310.
ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
µονοπώληση της διέλευσης του πορθµού Ρίου-Αντιρρίου.
τόµ. Δ', σ. 2523.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε
το Εργαστήριο Διαπίστευσης της Διεύθυνσης Ελέγχου, Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου. τόµ. Δ', σ. 2448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό για τη µείωση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Ε', σ. 3387.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον καθαρισµό του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Δ', σ. 2506.
ΡΩΣΙΑ
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). τόµ. Ε', σ. 3089.

Σ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
έργα της «ΕΡΓΟΣΕ». τόµ. Ε', σ. 3674.
SIEMENS
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη στάση του δικηγόρου του ελληνικού
δηµοσίου στη συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της
Επικρατείας στις 24-3-2015 του µη κερδοσκοπικού Σωµατείου " Έλληνες Φορολογούµενοι", που ζητούσε να κριθεί
αντισυνταγµατική και παράνοµη η "συµφωνία συµβιβασµού" µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Siemens".
τόµ. Ε', σ. 2999.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου Ελλάδος από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια.
τόµ. Ε', σ. 3014.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις «απολύσεις και τις σκανδαλώδεις συµβάσεις στο Σταθµό
Διοδίων Ακτίου Πρέβεζας». τόµ. Γ', σ. 2034.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόγραµµα
χρηµατοδότησης των παιδικών σταθµών. τόµ. Δ', σ. 2511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης και τη λειτουργία των παιδικών
σταθµών. τόµ. Ζ', σ. 4431.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις "υπόγειες διαδροµές των ολιγαρχών στα κανάλια της διαπλοκής των τηλεοπτικών σταθµών". τόµ. Δ', σ.
2438.
Αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί
κάλυψαν τις τελευταίες ηµέρες το θέµα του δηµοψηφίσµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4099.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αξιοποίηση και την αναβάθµιση
του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας. τόµ. Ε', σ.
3086.
ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του θεσµικού
πλαισίου διαχείρισης των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων. τόµ. Β', σ. 1245.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Λήµνου και
του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Ε', σ. 3326.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τα
ζητήµατα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Σάµου, Ικαρίας και
Φούρνων µε τον Πειραιά και άλλους προορισµούς. τόµ. Ε',
σ. 3328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επιδότηση δροµολογιακής γραµµής σύνδεσης της Σαµοθράκης µε την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά
του Αιγαίου. τόµ. ΣΤ', σ. 4360.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συγχαρητήρια αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, στους εκλεγέντες στα αξιώµατα
για τη συγκρότηση του Προεδρείου της Βουλής. τόµ. Α', σ.
44.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Διαµαντόπουλου, Θ. Θεοχάρη και Ζ. Κωνσταντοπούλου.
τόµ. Α', σ. 124.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατρούγκαλου, Κ. Μητσοτάκη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 182.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καραγιαννίδη, Θ. Θεοχάρη και Ι. Μπαλάφα (Προεδρεύων). τόµ. Α', σ. 204.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Μηταράκη. τόµ. Α', σ. 223.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Θεοδωράκη και Π. Καµµένου. τόµ. Α', σ. 234.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μητσοτάκη και Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ. 309,
310, 312, 313, 314.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Ν. Καραθανασόπουλου και Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ. 607.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Διαµάντω Μανωλάκου και Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. Α', σ.
671.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Αµανατίδη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 692.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Θεοχάρη. τόµ. Α', σ. 705.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη, Ρ. Μακρή και Ι. Μπαλάφα (Προεδρεύων).
τόµ. Α', σ. 709, 710.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Π. Σκουρλέτη και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 718.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη. τόµ. Β', σ. 744, 750.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μητσοτάκη, Ζ. Κωνσταντοπούλου και Ν. Κακλαµάνη
(Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 771, 772, 773, 774.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Ζ. Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 781, 784, 785, 787.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Α.
Λυµπεράκη. τόµ. Β', σ. 831.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Φίλη και Γ. Κουτσούκου. τόµ. Β', σ. 1143.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Θεοδωράκη. τόµ. Β', σ. 1150.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Νικολόπουλου, Σ. Γεωργιάδη και Γ. Λαµπρούλη (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1152, 1154.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Θεοχάρη. τόµ. Β', σ. 1162.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατρούγκαλου και Ζ. Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1301.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Δ.
Μάρδα. τόµ. Γ', σ. 1392.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Λυκούδη και Ζ. Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Γ', σ. 1413.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Διαµαντόπουλου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ.
Γ', σ. 1502, 1503.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Θ.
Μπακογιάννη. τόµ. Γ', σ. 1543.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Κώτσια, Σ. Γεωργιάδη και Δ. Χαραλαµπίδου (Προεδρεύουσα). τόµ. Γ', σ. 1582.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Θεοχάρη. τόµ. Γ', σ. 1716, 1721, 1722, 1723.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Σ.
Βούλτεψη. τόµ. Γ', σ. 1849.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Τριανταφυλλίδη. τόµ. Γ', σ. 1855, 1857, 1858.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βορίδη. τόµ. Γ', σ. 1858.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη. τόµ. Γ', σ. 1962.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Μπουκώρου και Δ. Χαραλαµπίδου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Γ', σ. 1970.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Αµυρά, Α. Κυρίτση και Δ. Χαραλαµπίδου (Προεδρεύουσα). τόµ. Γ', σ. 1986.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Α. Τριανταφυλλίδη. τόµ. Γ', σ. 1987,
1988.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. Γ', σ. 1994,
1995.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κικίλια και Ν. Βούτση. τόµ. Δ', σ. 2081.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Ι. Σταθά. τόµ. Δ', σ. 2083.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κατρούγκαλου και Κ. Μητσοτάκη. τόµ. Δ', σ. 2089.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Θεοχάρη και Ζωής Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. Δ', σ. 2193, 2194.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Π.
Χριστοφιλοπούλου. τόµ. Δ', σ. 2477.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Μπαλτά. τόµ. Δ', σ. 2480, 2841, 2842.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Μηταράκη, Χ. Σπίρτζη και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2522.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Η.
Κασιδιάρη. τόµ. Δ', σ. 2532, 2533.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Τασούλα. τόµ. Δ', σ. 2532.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Σκούµα, Ι. Λαγού και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων).
τόµ. Ε', σ. 3110.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Σκρέκα. τόµ. Ε', σ. 3225.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 3241.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. Ε', σ. 3303.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Πετράκου, Α. Λοβέρδου, Α. Κουράκη και Ι. Μπαλάφα
(Προεδρεύων). τόµ. Ε', σ. 3659, 3660.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ν. Βούτση και Σ. Λυκούδη (Προεδρεύων).
τόµ. ΣΤ', σ. 3744.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΣΤ', σ. 3751, 3752.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Α. Χριστοδουλοπούλου. τόµ. ΣΤ', σ. 3752.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Π. Λαφαζάνη. τόµ. ΣΤ', σ. 3921.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Βούτση και Ζωής Κωνσταντοπούλου (Προεδρεύουσα).
τόµ. ΣΤ', σ. 3926.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ.
ΣΤ', σ. 4029.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Καραγιαννίδη και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ.
ΣΤ', σ. 4032.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Πετράκου. τόµ. ΣΤ', σ. 4055.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τσανάκα, Χ. Παππά και Δ. Χαραλαµπίδου (Προεδρεύουσα). τόµ. ΣΤ', σ. 4201.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β.
Κεγκέρογλου. τόµ. Ζ', σ. 4369.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
4385, 4386, 4387.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ζωής Κωνσταντοπούλου. τόµ. Ζ', σ. 4457.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Α. Μητρόπουλου (Προεδρεύων). τόµ. Ζ',
σ. 4461.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ο.
Βαλαβάνη. τόµ. Ζ', σ. 4479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Αυγενάκη. τόµ. Ζ', σ. 4479.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Βενιζέλου και Π. Καµµένου. τόµ. Ζ', σ. 4487, 4488.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αυγενάκη και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
4621.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ.
Φωτεινής Γεννηµατά. τόµ. Ζ', σ. 4647.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Βαρουφάκη και Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. Ζ', σ. 4874, 4878,
4879.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, στις οικογένειες της Μπούµπας
Δηµητροκάλλη, αδελφής του Μανώλη Γλέζου, του Σωτήρη

Μπάγια, αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της Μαρίας
Λουλέ, αγωνίστριας της Αριστεράς και µέλους του ΚΚΕ.
τόµ. Γ', σ. 1355, 1399.
Συλλυπητήρια αναφορά στις οικογένειες των νεκρών εργατών στα ΕΛΠΕ. τόµ. Ε', σ. 3239, 3240, 3243.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: «Κατάργηση των Μνηµονίων, των Μεσοπρόθεσµων Πλαισίων
Δηµοσιονοµικών Στρατηγικών και των Εφαρµοστικών τους
Νόµων-Καταγγελία των δανειακών συµβάσεων που έχουν
ως προαπαιτούµενο την εφαρµογή των Μνηµονίων». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Α', σ. 602.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση
και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4333, ΦΕΚ: 78 A' / 11.07.2015). τόµ.
ΣΤ', σ. 4303, 4307-4353.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών κι άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο
πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4329, ΦΕΚ: 053 A' /
02.06.2015). τόµ. Δ', σ. 2450, τόµ. Ε', σ. 3090-3131,
3158-3184.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τη στάση του ελληνικού δηµοσίου στη νέα συλλογική σύµβαση της ΔΕΗ. τόµ. Β', σ. 1249.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτερου µισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Γ', σ. 1768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στα ξενοδοχεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4216.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβασιούχων του ΟΑΕΕ. τόµ. ΣΤ', σ. 4237.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
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γκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά
µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος
και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4332, ΦΕΚ: 76 A' / 09.07.2015). τόµ. Ε', σ.
3252, τόµ. ΣΤ', σ. 3689-3753, 3770-3806, 4111-4159,
4163-4210, 4244-4274.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη στάση του δικηγόρου του ελληνικού
δηµοσίου στη συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της
Επικρατείας στις 24-3-2015 του µη κερδοσκοπικού Σωµατείου " Έλληνες Φορολογούµενοι", που ζητούσε να κριθεί
αντισυνταγµατική και παράνοµη η "συµφωνία συµβιβασµού" µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Siemens".
τόµ. Ε', σ. 2999.
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την πορεία των συµβάσεων-συµπράξεων δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση απορριµµάτων. τόµ. Ε', σ. 3257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την πορεία των συµβάσεων ΣΔΙΤ (συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα) για τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ.
Ε', σ. 3543.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Επαναφορά κατώτερου µισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης,
13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος Κουτσούµπας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. Γ', σ. 1768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεως σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Ε', σ. 3043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την έντοκη απόδοση στο ΙΚΑ της προσαύξησης
που ελάµβαναν λόγω οικογενειακών βαρών οι συνταξιούχοι αυτού. τόµ. Ε', σ. 3146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επαναχορήγηση της προνοιακής σύνταξης.
τόµ. Ε', σ. 3247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
νοµοθετική κατοχύρωση των αναπηρικών συντάξεων και

του ακατάσχετου πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε', σ. 3340.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση των αναπηρικών
συντάξεων. τόµ. ΣΤ', σ. 4236.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις χαµένες
διδακτικές ώρες σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας εξαιτίας των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικούς. τόµ. Β', σ.
1247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της καθαριότητας των σχολικών µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστριών.
τόµ. Γ', σ. 1873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ακύρωση του προγράµµατος προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την τρέχουσα περίοδο. τόµ. Ε', σ. 3022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3039.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία και τη συνακόλουθη υποβάθµιση του θεσµού.
τόµ. Β', σ. 854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης που χαρακτηρίζει το Γενικό Λύκειο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων ως Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο. τόµ. Β', σ. 1241.
ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναγνώριση του πτυχίου των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών Δραµατικής Τέχνης ως ισότιµου µε αυτό των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. ή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραµατικής Τέχνης, προκειµένου να διορίζονται για τη διδασκαλία του µαθήµατος
θεατρικής αγωγής στα δηµοτικά σχολεία. τόµ. ΣΤ', σ. 4230.
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, δηλαδή του bulling. τόµ. Β', σ. 851.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
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Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4323, ΦΕΚ: 43 Α' / 27.04.2015). τόµ.
Γ', σ. 1669, 1713-1820.

γελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και στα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ', σ. 2019.

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Δ', σ. 2349.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4325, ΦΕΚ: 47 A' /
11.05.2015). τόµ. Γ', σ. 1527, 2051-2075, τόµ. Δ', σ.
2077-2135, 2137-2207, 2259-2271, 2282-2309, 2356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4323, ΦΕΚ: 43 Α' / 27.04.2015). τόµ.
Γ', σ. 1669, 1713-1820.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΙΠΕΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ και την αποµείωση του Ελληνικού Δηµόσιου Χρέους. τόµ. Β', σ. 866.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη
επανασχεδιασµού της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέµατος του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΥΠΠΟΑ). τόµ. Ε', σ. 2985.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών κι άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4109.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε το
ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του Ελληνικού. τόµ. Ζ',
σ. 4616.
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ύπαρξη ή µη υποβολής αιτήµατος
στις ελληνικές αρχές για δίµηνη τεχνική παράταση του µνηµονίου καθώς και του περιεχοµένου του. τόµ. Β', σ. 861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή κεφαλαίων από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο EFSF.
τόµ. Γ', σ. 2007.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
(Τ.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγ-

ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης προκειµένου να αντιµετωπισθεί η
απειλή των τζιχαντιστών. τόµ. Β', σ. 1261.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
πρωτοβουλίες για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ε', σ. 3306.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επαναφορά της ενιαίας τιµής στο βιβλίο. τόµ. Ε', σ.
3335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε θέµα την εφαρµογή των αποφάσεων της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της
«ΛΑΡΚΟ Α.Ε.». τόµ. Ε', σ. 3373.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις
µονάδες αφαλάτωσης. τόµ. Ε', σ. 3374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την επαναφορά του νόµου για την ενιαία τιµή του βιβλίου.
τόµ. Ζ', σ. 4623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την υποχρεωτική αναγραφή στα τιµολόγια των εκπτώσεων
και άλλων πιθανών παροχών των προµηθευτών στα σουπερµάρκετ. τόµ. Ζ', σ. 4624.
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον εντοπισµό τοξικών φυτοφαρµάκων σε δείγµατα που ελήφθησαν σε οπωρώνες µε µηλιές στην Ηµαθία,
Κόρινθο και Αρκαδία. τόµ. ΣΤ', σ. 4299.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την υπολειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων και
την άµεση επίπτωση στον τουρισµό. τόµ. Ε', σ. 3671.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις κορεσµένες τουριστικές περιοχές και τις ανισότητες στην
ανάπτυξη. τόµ. Ζ', σ. 4660.
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις κορεσµένες τουριστικές περιοχές και τις ανισότητες στην
ανάπτυξη. τόµ. Ζ', σ. 4660.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4323, ΦΕΚ: 43 Α' / 27.04.2015). τόµ.
Γ', σ. 1669, 1713-1820.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ύπαρξη ή µη υποβολής αιτήµατος
στις ελληνικές αρχές για δίµηνη τεχνική παράταση του µνηµονίου καθώς και του περιεχοµένου του. τόµ. Β', σ. 861.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των πρώην εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος. τόµ. Ε', σ. 3002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δανεισµό από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το "κούρεµα" του δηµοσίου χρέους και πιθανή
συµµετοχή της Ελλάδας στην τράπεζα των χωρών BRICS.
τόµ. Ε', σ. 3151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πιθανή παραβίαση εφαρµογής των
capital controls. τόµ. Ζ', σ. 4632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αµοιβή και ανάληψη καθηκόντων
εκκαθαριστή από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕYΒΟΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». τόµ. Ζ', σ. 4633.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (Α' 65)" 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' 65)" (Α' 66)", 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 της τραπεζικής αργίας, ρύθµιση θεµάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών µέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων, καθώς και παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ" (Α' 79) και 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)". (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαναλειτουργία των τραπεζών της
χώρας. τόµ. Ζ', σ. 5001.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονο-

µικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α', σ. 646-650.
Πρόταση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διατύπωση αντιρρήσεων επί των κατατεθειµένων τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις" και δι' εγέρσεως ψηφοφορία.
τόµ. Β', σ. 824, 827.
Συζήτηση των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 833-836.
Αναφορά της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου στις Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35
27-4-2015, 105/46 30-4-2015 και στην εκπρόθεσµη
122/58 5-5-2015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" και που υπάρχει αµφισβήτηση
από πλευράς Προεδρείου ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Δ', σ. 2189, 2190.
Συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής, οι
Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 27-4-2015,
105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-5-2015,
που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και
Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2189-2193.
Ψηφοφορίες δι' εγέρσεως α) σχετικά µε το αν οι τροπολογίες 88/35 27-4-2015 και 105/46 30-4-2015 είναι συναφείς µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις"
και β) σχετικά µε το ζήτηµα της συνάφειας και του εκπρόθεσµου της τροπολογίας 122/58 5-5-2015. τόµ. Δ', σ.
2199.
Υ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας µόνιµων υγειονοµικών
επιτροπών στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Διδυµοτείχου. τόµ. Ε', σ. 3041.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου Ελλάδος από την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια.
τόµ. Ε', σ. 3014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
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σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στον νοµό
Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ε', σ. 3230.
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των λιµνών Πλαστήρα
και Σµοκόβου. τόµ. Ε', σ. 3676.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου από
την έλλειψη νερού εν όψει της τουριστικής περιόδου. τόµ.
Ε', σ. 3546.
ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, την ένταξη αυτού στη διοικητική δοµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας. τόµ. Ε', σ.
3666.
ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΥΛΟΤΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας στη Μαγνησία.
τόµ. Ε', σ. 3389.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3641.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διόρθωση των µισθολογικών ανισοτήτων του κλάδου ΠΕ εφοριακών, που διορίστηκαν µε την
προκήρυξη 1Κ/2013/ΑΣΕΠ. τόµ. Ε', σ. 3361.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
πρόθεση της Κυβέρνησης για την απασχόληση τριάντα εργαζοµένων στο Δήµο Διρφύων - Μεσσαπιών. τόµ. Ε', σ.
3034.
ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεως σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Ε', σ. 3043.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νοµιµότητας
Ο.Τ.Α. - Οικονοµική βιωσιµότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. Κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης και άλλες διατάξεις
θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». (Κατάθεση). τόµ. Ζ', σ. 4627.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ανάγκη

επανασχεδιασµού της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέµατος του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΥΠΠΟΑ). τόµ. Ε', σ. 2985.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, την ένταξη αυτού στη διοικητική δοµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας. τόµ. Ε', σ.
3666.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση θεµάτων
µεταθέσεων οπλιτών κι άλλες διατάξεις περί µέριµνας προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας". (Κατάθεση). τόµ.
ΣΤ', σ. 4109.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έλλειψη φαρµάκων από την ελληνική αγορά.
τόµ. Ε', σ. 3012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων. τόµ. ΣΤ', σ. 3765.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τον κίνδυνο δυσφήµησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης παράνοµων
φυτοφαρµάκων. τόµ. Ε', σ. 3022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε το πιστοποιητικό γνώσεων και την κατάρτιση
στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων. τόµ.
Ε', σ. 3025.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων. τόµ. ΣΤ', σ. 3765.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διόρθωση των µισθολογικών ανισοτήτων του κλάδου ΠΕ εφοριακών, που διορίστηκαν µε την
προκήρυξη 1Κ/2013/ΑΣΕΠ. τόµ. Ε', σ. 3361.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµοσίου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4324, ΦΕΚ: 44 A' /
29.04.2015). τόµ. Β', σ. 1326, τόµ. Γ', σ. 1821-1862,
1881-1944, 1945-1999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση της καθιέρωσης του
αφορολογήτου των 12.000 ευρώ. τόµ. Β', σ. 1331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη διαδικασία της
υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικονοµικού έτους
2015. τόµ. Γ', σ. 1666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
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σχετικά µε την επανεξέταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Γ', σ. 1704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας. τόµ. Γ', σ. 1874.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση των φορολογικών διατάξεων για τους µικροµεσαίους αγρότες. τόµ. Γ', σ. 1876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την οδηγία περί µη φορολόγησης των
αποζηµιώσεων και επιδοτήσεων των αγροτών. τόµ. Γ', σ.
2042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την υπαγωγή των υπό συνταξιοδότηση εγγεγραµµένων του ΟΑΕΕ στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. τόµ. Ε',
σ. 3042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καταγγελία του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς όταν ήταν αντιπολίτευση για τη ρύθµιση που κατατέθηκε µε την τροπολογία 1251/67/7-3-2014
και εντάχθηκε στο ν. 4250/26-3-2014 και αφορούσε πρόστιµα 1,2 δισεκατοµµυρίων του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης. τόµ. Ε', σ. 3048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγγελία µεταβολής του ΦΠΑ των
νησιών. τόµ. Ε', σ. 3147.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µετατροπή των φορολογικών συντελεστών στις δωρεές για ανθρωπιστικούς σκοπούς. τόµ. Ε',
σ. 3318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ολοκλήρωση εκκρεµών φορολογικών ελέγχων. τόµ. Ε', σ. 3322.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4330, ΦΕΚ:
59 A' / 16.06.2015). τόµ. Ε', σ. 3395, 3551-3568, 35693601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την παράταση υποβολής της δήλωσης του επαγγελµατία αγρότη κατ' εφαρµογή του ν. 4254/2014. τόµ.
ΣΤ', σ. 3810.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέµα της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ε', σ. 3000.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγγελία µεταβολής του ΦΠΑ των
νησιών. τόµ. Ε', σ. 3147.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την ένταξη των πολιτών στα προγράµµατα για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης µε βάση τα εισοδήµατα του 2014 ή και του 2015. τόµ. ΣΤ', σ. 4241.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4322, ΦΕΚ: 42 Α' / 27.04.2015). τόµ. Β', σ. 1354, τόµ. Γ',
σ. 1439-1476, 1478-1526, 1528-1649, 1651-1652.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης. τόµ. Ε', σ. 3376.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επέκταση του δικτύου χαλαζικής προστασίας
µε εναέρια µέσα στις αγροτικές περιοχές του Νοµού Καβάλας. τόµ. Ε', σ. 3268.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους αγρότες
της Κεντρικής Κορινθίας για ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από την έντονη χαλαζόπτωση. τόµ. ΣΤ', σ.
4303.
ΧΑΡΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τα µέτρα προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και την καθυστέρηση στην ανάρτηση δασικών χαρτών. τόµ. Ε', σ. 3253.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον κατάλογο µεγαλοοφειλετών (φυσικών και νοµικών προσώπων) του ελληνικού δηµοσίου και
την είσπραξη των σχετικών οφειλών. τόµ. Γ', σ. 1669.
ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εσωτερική στάση πληρωµών και
τον προγραµµατισµό της εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Ε', σ.
3363.

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την κατασκευή - επέκταση της διώρυγας του Πηνειού στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. Ε', σ. 3063.

ΧΡΕΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
νοµοθετική κατοχύρωση των αναπηρικών συντάξεων και
του ακατάσχετου πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε', σ. 3340.

ΦΤΩΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την απαξίωση του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος. τόµ. Ε', σ. 3054.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων
της χώρας και τις πηγές χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β', σ.
857.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
τις χρηµατοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναµικού». τόµ. Β', σ. 1277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την πορεία
χρηµατοδότησης και την αναπτυξιακή προοπτική της Αµφίπολης. τόµ. Γ', σ. 2011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενηµέρωση για την πορεία των διαπραγµατεύσεων της ελληνικής Κυβέρνησης µε τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου από τον EFSF και την επίτευξη νέας συµφωνίας. τόµ. Ε', σ. 3364.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4336, ΦΕΚ: 94 A' /
14.08.2015). τόµ. Ζ', σ. 4788-4908.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιστροφή κεφαλαίων από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο EFSF.
τόµ. Γ', σ. 2007.
ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε
την πορεία των συµβάσεων ΣΔΙΤ (συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα) για τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ.
Ε', σ. 3543.
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη
διαδικασία αδειοδότησης υπαίθριων χώρων στάθµευσης
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε', σ. 3671.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Υ.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις αλλαγές στη διαχείριση των απορριµµάτων.
τόµ. ΣΤ', σ. 3814.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Εισήγηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για ψήφιση από το Σώµα του ψηφίσµατος που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Α. Βαγενά και αναγνώστηκε, µε θέµα "Διαµαρτυρία των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την
ανθρωπιστική κρίση" και ψήφιση αυτού. τόµ. Β', σ. 755,
848.
Ανακοινώνεται ψήφισµα που υπέβαλαν στη Βουλή στις
17-4-2015 τα σωµατεία των εργαζοµένων στα Μεταλλεία
Χαλκιδικής, το Σωµατείο Επιστηµονικού Προσωπικού Μεταλλείων Κασσάνδρας «Ο Αριστοτέλης», το Σωµατείο Ερ-

γατοτεχνικών και Υπαλλήλων Μεταλλείων Κασσάνδρας «Αγία Βαρβάρα» και το Σωµατείο Υπογειτών Μεταλλείων
Κασσάνδρας, και ζητούν πολιτική λύση στο πρόβληµά τους
για τη συνέχιση της επένδυσης των Μεταλλείων Χαλκιδικής,
διεκδικώντας το δικαίωµα στην εργασία και την ευηµερία
του τόπου τους. τόµ. Γ', σ. 1674-1675.
Ανακοινώνεται ότι η Κεντρική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) κατέθεσε ψήφισµα- απόφαση. τόµ. Γ', σ.
1786.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
Ανακοινώνεται το από 10 Φλεβάρη 2015 έγγραφο του
Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης προς την Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την πέραν της 24:00
διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κατ' άρθρο 141 παράγραφος
3 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α', σ. 257-258.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή του
Προέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 34.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των επτά Αντιπροέδρων της Βουλής για την ΙΣΤ' Περίοδο Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 39,
41.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την εκλογή των Κοσµητόρων και των Γραµµατέων για την Α' Σύνοδο της ΙΣΤ'
Περιόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 41.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. Α', σ. 264268.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας. τόµ. Α', σ. 277-291.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του
Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α', σ. 320-550.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας δεν θα
συµµετάσχει στην ονοµαστική ψηφοφορία που αιτήθηκαν
Βουλευτές του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή" επί του συζητούµενου νοµοσχεδίου επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
Β', σ. 721-723.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου- Χρυσή Αυγή
επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". (Η αίτηση δεν έγινε δεκτή διότι δεν υπήρχε ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός
υπογραφόντων της αίτησης ονοµαστικής ψηφοφορίας ύστερα από την ανάγνωση του καταλόγου). τόµ. Β', σ. 738741.
Ανακοίνωση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 στοιχείο 3 του Κανονισµού
της Βουλής επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 741.
Ανακοίνωση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι αποσύρει την απόφασή της για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1, εδάφιο 3 του Κανονισµού της Βουλής, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 741.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί του παρεµπίπτον ζητήµατος
που ετέθη από τους Βουλευτές κ.κ. Μ. Βορίδη και Σ. Γεωργιάδη κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β', σ. 753.
Ψηφοφορίες δι' εγέρσεως, σχετικά µε την ένταξη στη
διαδικασία ψηφοφορίας των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις", επί
των οποίων υπεβλήθησαν ενστάσεις. τόµ. Β', σ. 834, 836.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Ν. Καραθανασόπουλου και Χ. Κέλλα. τόµ. Β', σ. 891-892, 897-1107.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί των άρθρων 16, 17, 21 και 24 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β', σ. 1121-1123.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". (Η αίτηση θεωρήθηκε από το Προεδρείο ως µη υποβληθείσα, επειδή δεν είχε συµπληρωθεί ο
απαιτούµενος αριθµός υπογραφών, σύµφωνα µε το άρθρο
72 του Κανονισµού της Βουλής). τόµ. Β', σ. 1132, 1133.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 17, 21 και
24 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β', σ. 1191-1231.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ', σ. 1425-1437.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 1, 3, 6, 9 και 12 και επί των
τροπολογιών 43/5/9-4-2015 και 46/8/14-4-2015 του σχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες
διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 1587-1589.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 3, 6, 9 και
12 και επί των τροπολογιών 43/5/9-4-2015 και 46/8/14-42015 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών
διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ', σ. 1590-1648.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από
20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
"Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση
στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α'41)". (Απορρίφθη). τόµ. Γ',
σ. 1729.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί της αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". τόµ. Γ', σ. 1768, 1786, 1789.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας επί της αρχής
και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)".
τόµ. Γ', σ. 1786-1788.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της από 20 Απριλίου 205 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών
διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α' 41)". τόµ. Γ', σ. 17901820.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2097, 2118-2120.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2121-2135.
Ψηφοφορίες δι' εγέρσεως α) σχετικά µε το αν οι τροπολογίες 88/35 27-4-2015 και 105/46 30-4-2015 είναι συναφείς µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις"
και β) σχετικά µε το ζήτηµα της συνάφειας και του εκπρόθεσµου της τροπολογίας 122/58 5-5-2015. τόµ. Δ', σ.
2199.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Το Ποτάµι", επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46, 122/58, καθώς και των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14, 68/16, 79/27, 80/28, 81/29,
83/31, 90/37, 91/38, 111/51 και 103/44 του σχεδίου νόµου
του Υπ.Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκ-
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δηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2262-2264.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46, 122/58, καθώς και των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14, 68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31,
90/37, 91/38, 111/51 και 103/44 του σχεδίου νόµου του
Υπ.Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2265-2271, 22822308.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2402-2404.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14
του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας
στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 24052429.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου
Καραγκούνη. τόµ. Δ', σ. 2533-2769.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2770-2773.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ.
2774-2789.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 135 και ειδικό 23 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ', σ. 2847-2849.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
32, 33 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 135 και
ειδικό 23 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2850-2857, 2863-2887.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη
Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη. τόµ. Ε', σ. 3392-3539.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας είκοσι πέντε Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό

σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 3770-3772.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό
σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 3773-3805.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα. (Απορρίφθηκε). τόµ. ΣΤ', σ. 3833.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της
από 26 Ιουνίου 2015 απόφασης και πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3948-3974.
Ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός σχετικά µε το αν
θα πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ΙθαγένειαςΤροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την
ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό
σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων
για τη χώρα µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ', σ. 4114.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί των άρθρων
1, 7, 8 και 10 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων
Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν.
4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών
ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων
για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε
σκοπό την εποχιακή εργασία και λοιπές διατάξεις». τόµ.
ΣΤ', σ. 4244-4247.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 7, 8 και 10
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την
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προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους
εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 42574273.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί του άρθρου µόνου του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ', σ. 4325-4327.
Ψηφοφορία δι' ανεγέρσεως επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης
µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». (Απορρίφθηκε). τόµ. ΣΤ', σ. 4325.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των βουλευτών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος επί του άρθρου µόνο
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)". τόµ. ΣΤ', σ. 4325,
4328.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου µόνου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση
και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ', σ. 4329-4352.
Ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός, επί της προτάσεως της Διάσκεψης της Βουλής για την ολοκλήρωση της συζήτησης και της ψήφισης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)" έως τις 24:00. τόµ. Ζ', σ. 4367.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».
τόµ. Ζ', σ. 4396-4398.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από τους
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, επί της
αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση
και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)». τόµ. Ζ', σ. 4399-4400.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµός Στήριξης (ΕΜΣ)». τόµ.
Ζ', σ. 4401-4419.
Ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός, σχετικά µε το εάν
το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α'80)», θα συζητηθεί µε την
διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ', σ. 4458.
Αιτήσεις (2) διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, επί των άρθρων 1 και 2
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α' 80)». τόµ. Ζ', σ. 44944497.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α'80". τόµ. Ζ', σ. 4498-4516.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Βασιλείου Γιόγιακα και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Ζ', σ. 4669-4784.
Ψηφοφορία διά της ανατάσεως της χειρός, σχετικά µε
την αποδοχή ή µη της πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων για µη συζήτηση και απόκρουση των δύο τροπολογιών ως αντισυνταγµατικές - της τροπολογίας 232/26 και
της τροπολογίας 233/27 - που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για
την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ',
σ. 4795.
Ψηφοφορία διά της ανατάσεως της χειρός, σχετικά µε το
ζήτηµα της εφαρµογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος
στη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4795.
Ψηφοφορία διά της ανατάσεως της χειρός, σχετικά µε
την εισήγηση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για εξάντληση του δεκαώρου, οµιλία των συναρµοδίων Υπουργών και οµιλία των Βουλευτών που θα µπορέσουν να εγγραφούν, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για
την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ',
σ. 4797.
Ψηφοφορία διά της ανατάσεως της χειρός, σχετικά µε
την πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ν. Φίλη για ολοκλήρωση της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", περί τις 7 το πρωί, αφού
ολοκληρωθεί ο κατάλογος των οµιλητών. τόµ. Ζ', σ. 4798.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί των άρθρων 1,2 και 3 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4880-4882.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2 και των τροπολογιών µε γενικό
αριθµό 232 και ειδικό αριθµό 26 και µε γενικό αριθµό 233
και ειδικό αριθµό 27, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4883-4884.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
1, 2 και 3, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 232 και ειδικό αριθµό 26 - η συνταξιοδοτική - και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 233 και ειδικό αριθµό 27 - τα "κόκκινα" δάνεια- επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβα-
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σης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ', σ. 4885-4904.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Ψυχιατρικής
Κλινικής του ΠΑΓΝΗ. τόµ. Δ', σ. 2345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πορεία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. τόµ.
Ε', σ. 3232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στις δοµές ψυχικής υγείας του Νοµού Δράµας.
τόµ. Ε', σ. 3606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία των Πολυδύναµων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ. τόµ. ΣΤ', σ. 3762.

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1903, 1904.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1904.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Λέσβου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 178.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 313,
τόµ. Β, σ. 769, 770, 891, 1117, 1129, 1300, τόµ. Γ, σ.
1417, 1440, 1455, τόµ. Δ, σ. 2157, τόµ. Ε, σ. 3108, 3161,
τόµ. ΣΤ, σ. 3691, 3719, 3735, 3887, 4168, 4206, 4207,
4208, 4209, 4210, τόµ. Ζ, σ. 4668.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 314, 315, 318.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος σύµφωνα
µε το άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής, το οποίο ετέθη από τους Βουλευτές κ.κ. Μ. Βορίδη και Σ. Γεωργιάδη,
κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 769, 770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1129.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1454, 1455.

Αναφορά του στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1479, 1480,
1483, 1580.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1766.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2161, 2162, 2163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3098, 3099, 3103, 3129, 3161,
3169, 3170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3691,
3723, 3728, 3734, 3735, 3736, 4206, 4207, 4208, 4209,
4210.
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ευβοίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2328.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση έκδοσης αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. τόµ.
Δ, σ. 2442, 2443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2822.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4190.
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Ζ, σ. 4435.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 8, 25.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 692.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την
υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της
επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την
εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ, σ.
1429.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2790, 2838, 2839.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2826.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτη-

σης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3788.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της από 26 Ιουνίου 2015
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3952.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
τόµ. Ζ, σ. 4435.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(ΛΙΤΣΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 16, 17.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 618.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 822.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1725.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2948.
Οµιλία της επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος που ετέθη,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής, από τους Βουλευτές και Προέδρους των Επιτροπών
Παραγωγής και Εµπορίου κ. Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου
και Οικονοµικών Υποθέσεων κ. Σ. Σαµοϊλη, σχετικά µε "τη
διαδικασία fast truck για συζήτηση και τροπολογίες", κατά
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4793, 4794.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4793.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4793.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό

127
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4793.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5014.
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 17.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 812,
τόµ. Γ, σ. 1842, 1843, 1844, 1845, 1881, 1983, 1986, τόµ.
Δ, σ. 2203, 2262, 2391, τόµ. Ε, σ. 3255, 3299, τόµ. ΣΤ, σ.
3991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1842, 1843, 1983, 1984, 1986.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2202.
Αναφορά του στη σύσταση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες". τόµ. Δ, σ. 2203.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε
το θέµα τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2932,
2933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση σε θέµατα περιβάλλοντος
και ενέργειας. τόµ. Ε, σ. 3255, 3256, 3257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής πολιτικής
για περιορισµό των ρύπων τόσο από τις νέες όσο και από
τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες. τόµ. Ε, σ. 3377, 3378,
3379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη
αποστολή της σύµφωνης γνώµης των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύναψη των συµφωνητικών παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας µεταξύ των
δήµων και τρίτων. τόµ. ΣΤ, σ. 4296, 4297.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παρεµβάσεις για την ανάπλαση του Πεδίου του Άρεως. τόµ. Ζ,
σ. 4441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης λύσης των προβληµάτων των ενδοκυκλαδικών δροµολογίων εν µέσω τουριστικής περιόδου. τόµ. Ζ, σ. 4441,
4442.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,17.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 826.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1505, 1580,
1581.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1929,
τόµ. ΣΤ, σ. 3836.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1929.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2127.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3786.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4191.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4192.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών. τόµ. Ζ, σ. 4435.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Α,
σ. 279.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αργολίδος (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2242.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2244.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Πειραιώς (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 8, 25.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής µε την οποία
δηλώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ. 2 του Συντάγµατος, ότι επιλέγει το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. Α, σ. 27, 33.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2230, 2467, 2807.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φλωρίνης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1163.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3107,
3108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3108.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ψήφιση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", λόγω της µη
απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Ζ, σ. 4906, 4907.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καστοριάς (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 824,
830, 831, 832.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 831.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Δηµόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1837.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έ-

χει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3124.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της από 26 Ιουνίου 2015
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3956.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 17.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Α, σ. 32.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 255.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της
υλοποίησης προγραµµάτων εγκεκριµένης χρηµατοδότησης
ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία εκατόν εξήντα χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης. τόµ. Δ, σ. 2353, 2354, 2355.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των δανειοληπτών του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Ε, σ. 2994, 2995.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4034, 4036.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4225, 4226.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4225.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ευβοίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
17.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του επαναλαµβανόµενου φαινοµένου των πληµµυρών στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β, σ. 1110, 1111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
ταµειακών διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωµή αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. Β, σ. 1112, 1113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση της αποτίµησης των ζηµιών που προκλήθηκαν από τις
φυσικές καταστροφές, προκειµένου η Κυβέρνηση να λάβει
προκαταβολικά το 10% της κοινοτικής υποστήριξης που
προβλέπεται από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. τόµ. Β, σ. 1345, 1346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προοπτικές για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων στη χώρα µας
και τη λειτουργία της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ.
Β, σ. 1346, 1347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την επιζωοτία του καταρροϊκού πυρετού. τόµ. Β, σ. 1348, 1349.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επίσπευσης της διαδικασίας απόδοσης αποζηµιώσεων για
την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων της χώρας. τόµ. Γ, σ. 1698, 1699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έγκαιρη πραγµατοποίηση της δακοκτονίας στις
ελαιοκαλλιέργειες της χώρας. τόµ. Γ, σ. 1700, 1701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αποκατάστασης των ζηµιών που προκλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στις περιοχές του Κάτω Νευροκοπίου και του Δήµου Δοξάτου. τόµ.
Γ, σ. 1702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Γ, σ. 1703, 1704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Γ, σ.
1705, 1706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1707,
τόµ. Ε, σ. 2952, 3259, τόµ. Ζ, σ. 4832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση έκδοσης αδειών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. τόµ.
Δ, σ. 2442, 2443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα για την καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης κατ’ εφαρµογήν των προγραµµάτων λοιµωδών νοσηµάτων. τόµ.
Δ, σ. 2445, 2446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατοχύρωσης των δικαιωµάτων ενισχύσεων για τους
πληµµυροπαθείς αγρότες των πληγέντων περιοχών Έβρου,
Σερρών, Βοιωτίας και Άρτας. τόµ. Δ, σ. 2447, 2448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 28572859, 2923, τόµ. Ε, σ. 2952, 2953, 2955, 2958, 2972,
2973, 2977.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε." και τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35)» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (Ε.Κ.) για ισχυρισµούς
καλής υγείας στην ετικέτα των ελληνικών ελαιολάδων. τόµ.
Ε, σ. 3021, 3022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
δυσφήµησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων λόγω
της ανεξέλεγκτης χρήσης παράνοµων φυτοφαρµάκων. τόµ.
Ε, σ. 3022, 3023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση του προγράµµατος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την τρέχουσα περίοδο. τόµ. Ε, σ. 3024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πιστοποι-

ητικό γνώσεων και την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρµάκων. τόµ. Ε, σ. 3026, 3027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κυβερνητικής παρέµβασης για τη διεκδίκηση αποζηµιώσεων από ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιµετώπιση των
πληµµυρικών φαινοµένων στα Τενάγη των Φιλίππων. τόµ.
Ε, σ. 3061, 3062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή - επέκταση της διώρυγας του Πηνειού στην περιοχή
της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. Ε, σ. 3063, 3064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µη εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3260, 3261, 3262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία των φρουτοπαραγωγών της Αχαΐας να διαθέσουν τα
προϊόντα τους. τόµ. Ε, σ. 3262, 3263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων σε όλη τη χώρα. τόµ. Ε, σ.
3264, 3265, 3266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των µηλοπαραγωγών στο Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε, σ. 3266, 3267, 3268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του δικτύου χαλαζικής προστασίας µε εναέρια µέσα στις
αγροτικές περιοχές του Νοµού Καβάλας. τόµ. Ε, σ. 3269,
3270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό στο ζωικό κεφάλαιο της
χώρας. τόµ. Ε, σ. 3271, 3272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µισθοδοσία των µόνιµων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Ε, σ.
3272, 3273, 3274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε, σ. 3380, 3381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Ε, σ. 3382.
Οµιλία του στη συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων, σχετικά α) µε την υλοποίηση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων στους
κτηνοτρόφους της χώρας και β) µε τις αδικίες που προκύπτουν από την ανισοκατανοµή βοσκοτόπων σύµφωνα µε
την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ.
Ε, σ. 3384, 3385, 3386, 3387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4832.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1207.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποι-
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νικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1598.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
χρηµατοδότησης και την αναπτυξιακή προοπτική της Αµφίπολης. τόµ. Γ, σ. 2011, 2012, 2013.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2013,
τόµ. Ε, σ. 2969.
Αναφορά της στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε
το θέµα τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2955,
2966, 2967.
Οµιλία της στη συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων, σχετικά α) µε την υλοποίηση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων στους
κτηνοτρόφους της χώρας και β) µε τις αδικίες που προκύπτουν από την ανισοκατανοµή βοσκοτόπων σύµφωνα µε
την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ.
Ε, σ. 3383, 3385, 3386, 3387.
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λακωνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2935,
2936.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3790.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της από 26 Ιουνίου 2015
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3953.

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 573,
605, 606, τόµ. Β, σ. 1302, τόµ. Δ, σ. 2244, τόµ. Ε, σ. 3664,
τόµ. ΣΤ, σ. 4120, 4121, 4122, 4210, 4322, τόµ. Ζ, σ.
4385.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 605, 606, 607.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2244, 2245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία των φρουτοπαραγωγών της Αχαΐας να διαθέσουν τα
προϊόντα τους. τόµ. Ε, σ. 3262, 3263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά «µε τις παραβιάσεις του Συντάγµατος και των νόµων από τον Δήµαρχο
Πατρών». τόµ. Ε, σ. 3633, 3664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις τουρκικές
παραβιάσεις του εναερίου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων τόµ. Ε, σ. 3665, 3666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 36983700, 3706, 4120, 4121, 4122.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4120.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α,
σ. 8, 24.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1835-1837, 1920, 1978, 1985.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1985,
1990, 1997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2922,
τόµ. Ε, σ. 2973.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3104-3106, 3131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3706,
4136-4138.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4136.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 705.
Αναφορά της στο ζήτηµα του σχολικού εκφοβισµού και
του bulling. τόµ. Β, σ. 853.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 853,
1300, τόµ. Ε, σ. 3646, 3649.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ύψος των
δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και τις πηγές χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β, σ. 857.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β, σ.
1187.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1615.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1731, 1777, 1783.
Αναφορά της στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1783.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2108.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις της απόφασης εξαίρεσης της Ελλάδος από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. τόµ. Ε, σ. 2995, 2997, 2998.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3569, 3570.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3651, 3652.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του θεσµικού
πλαισίου διαχείρισης των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων. τόµ. Β, σ. 1245, 1246, 1247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναγκαίες παρεµβάσεις στο αεροδρόµιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». τόµ. Γ, σ. 1670, 1671, 1672.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων
της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3149, 3150, 3151.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3188-3190, 3197, 3209, 3211, 3214,
3215, 3216, 3224, 3225.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3200,
3208, 3211, 3212, 3216, 3222, 3224, 3225, 3339, τόµ. Ζ,
σ. 4615, 4618, 4620,
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων. τόµ. Ε, σ. 3338, 3339, 3340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε θέµατα του
Εθνικού Κτηµατολογίου. τόµ. Ε, σ. 3623, 3624, 3625,
3626.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος τόµ. Ζ, σ. 4479,
4621.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ρόλο
του ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του Ελληνικού. τόµ. Ζ, σ.
4615.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Μεσαρά.
τόµ. Ζ, σ. 4617, 4618, 4619, 4620, 4621.
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 697.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β, σ.
1132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1501.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1839.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2074, τόµ. Δ, σ. 2201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2232, 2278, 2332.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4178.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4179.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ, σ.
4333.
Β
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λαρίσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 317,
τόµ. Γ, σ. 1826, 1904, τόµ. ΣΤ, σ. 3744, τόµ. Ζ, σ. 4647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 719.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις

ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1449, 1528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1928.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4199,
4203.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4205.
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χανίων
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 17.
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Χαλκιδικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κερκύρας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 812.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1503.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1951.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2495.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2496,
τόµ. ΣΤ, σ. 4154.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4153.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα

133
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4153,
4154, 4155.
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Οικονοµικών. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 207-209, 210, 211.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 794,
1118, 1129, 1165, τόµ. Γ, σ. 1670, τόµ. Δ, σ. 2919, τόµ. Ε,
σ. 2947, 2960, 2969, 2974, 3551, τόµ. ΣΤ, σ. 4055, 4057.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 794, 795, 796.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β, σ.
1118, 1120, 1129, 1165, 1166, 1167, 1173, 1184, 1185.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1120.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Γ, σ. 1667, 1668,
1669.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κατάλογο µεγαλοοφειλετών (φυσικών και νοµικών προσώπων)
του ελληνικού δηµοσίου και την είσπραξη των σχετικών οφειλών. τόµ. Γ, σ. 1670.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της φορολογικής
κατοικίας. τόµ. Γ, σ. 1875, 1876.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των φορολογικών διατάξεων για τους µικροµεσαίους αγρότες. τόµ. Γ, σ. 1876, 1877.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1898.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οδηγία
περί µη φορολόγησης των αποζηµιώσεων και επιδοτήσεων
των αγροτών. τόµ. Γ, σ. 2042, 2043.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2384, 2386.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2859,
2860, 2919, 2923, τόµ. Ε, σ. 2938, 2960, 2966, 2967,
2968, 2969, 2973, 2974, 2977, 2978.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε." και τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35)» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2923.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του άρθρου 15 του ν.
4321/2015 για την εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής
µε έκπτωση. τόµ. Ε, σ. 3316, 3317.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετατροπή
των φορολογικών συντελεστών στις δωρεές για ανθρωπιστικούς σκοπούς. τόµ. Ε, σ. 3318, 3319, 3320.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υποδοµές
της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. τόµ. Ε, σ. 3320, 3321.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση εκκρεµών φορολογικών ελέγχων. τόµ. Ε, σ. 3322,
3323.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απογραφή και τη δηµοσιοποίηση των µισθωµένων ακινήτων του
Δηµοσίου και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του κόστους από µισθώσεις κτηρίων. τόµ. Ε, σ. 3324, 3325.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3551, 3554, 3564, 3566, 3568,
3586, 3592, 3593, 3597, 3598.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το λαθρεµπόριο καπνού. τόµ. Ε, σ. 3683, 3684.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4058.
Παραίτησή της από τη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Ζ, σ. 4434.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος τόµ. Ζ, σ. 4479.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4479.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α, σ. 38, 37.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 193, 194.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφά-
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νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2070, 2071.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2789.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3895,
3909, 3925, 4323, 4832.
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4325.
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας) τόµ. Α, σ. 16,
17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 788, 789.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
των εργασιών στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. Β, σ. 1269,
1270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη εγκατάσταση δύο ιδιωτικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύση βιοµάζας, στην περιοχή της
Δηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών του Δήµου Θέρµης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ, σ. 1709,
1710.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1737-1739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατοχύρωσης των δικαιωµάτων ενισχύσεων για τους
πληµµυροπαθείς αγρότες των πληγέντων περιοχών Έβρου,
Σερρών, Βοιωτίας και Άρτας. τόµ. Δ, σ. 2447, 2448.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ. 3039, 3040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διατα-

γής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3102, 3103, 3120, 3130, 3166,
3170.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3130,
τόµ. ΣΤ, σ. 4024, 4218.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εργατικά
ατυχήµατα στα Ορυχεία της "ΔΕΗ ΑΕ" στην Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Ε, σ. 3241, 3242, 3243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3562-3564, 3597, 3598.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4008, 4067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4008-4010, 4050-4052, 4067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην βιοµηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων "ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ" στη Νέα Σάντα της
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. τόµ. ΣΤ, σ. 4218, 4219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων
στα µεταλλεία Κασσάνδρας. τόµ. ΣΤ, σ. 4218, 4239, 4240.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο
«Διακονία», ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 4638.
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 16, 17.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2125.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46 και 122/58
και επί των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14,
68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31, 90/37, 91/38, 111/51
και 103/44 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2267.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2407.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ, σ.
4330.
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 8,
27.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Οικονοµικών.
τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 85-87, 214, 215.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 836, 789, 791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ύπαρξη
ή µη υποβολής αιτήµατος στις ελληνικές αρχές για δίµηνη
τεχνική παράταση του µνηµονίου καθώς και του περιεχοµένου του. τόµ. Β, σ. 861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1179, 1180, 1181, 1187.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρώτα δεσµευτικά µέτρα της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό
σύστηµα στο κείµενο συµφωνίας του Eurogroup. τόµ. Β, σ.
1331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της καθιέρωσης του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ.
τόµ. Β, σ. 1331, 1333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φηµολογούµενη έκτακτη εισφορά. τόµ. Β, σ. 1336, 1337.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την
υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της
επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την
εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ, σ.
1427.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1596.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1792.

Αναφορά του στον προπηλακισµό που δέχθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Βαρουφάκης. τόµ. Γ, σ. 2019,
2025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ύπαρξη
ή µη κατάλληλου πλαισίου από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές όσον αφορά τις Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης δίχως την αντίστοιχη κατοχή τίτλων-κρατικών
οµολόγων. τόµ. Γ, σ. 2025, 2026.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2026,
τόµ. Ε, σ. 2999, 3047, τόµ. Ζ, σ. 4878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστροφή κεφαλαίων από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο EFSF. τόµ. Γ, σ. 2027, 2028.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2122.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46 και 122/58
και επί των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14,
68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31, 90/37, 91/38, 111/51
και 103/44 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2266.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2406.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία
Κασιδιάρη και Κ. Καραγκούνη. τόµ. Δ, σ. 2534.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2777.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις της απόφασης εξαίρεσης της Ελλάδος από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. τόµ. Ε, σ. 2996, 2997, 2998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση του
δικηγόρου του Ελληνικού Δηµοσίου στη συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας στις 24-3-2015 του
µη κερδοσκοπικού Σωµατείου " Έλληνες Φορολογούµενοι", που ζητούσε να κριθεί αντισυνταγµατική και παράνοµη
η "συµφωνία συµβιβασµού" µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Siemens". τόµ. Ε, σ. 2999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέµα της αύξησης του
ΦΠΑ σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ε, σ. 3001,
3002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των πρώην εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλαδος. τόµ. Ε, σ. 3003, 3004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συζητήσεις της Κυβέρνησης για "διπλό νόµισµα". τόµ. Ε, σ. 3046,
3047, 3048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγγε-
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λία του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς όταν ήταν
αντιπολίτευση για τη ρύθµιση που κατατέθηκε µε την τροπολογία 1251/67/7-3-2014 και εντάχθηκε στο ν. 4250/26-32014 και αφορούσε πρόστιµα 1,2 δισεκατοµµυρίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης. τόµ. Ε, σ. 3049,
3050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγγελία µεταβολής του ΦΠΑ των νησιών. τόµ. Ε, σ. 3147, 3148,
3149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων
της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3150, 3151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δανεισµό
από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το "κούρεµα" του δηµοσίου χρέους και πιθανή συµµετοχή της Ελλάδας στην
τράπεζα των χωρών BRICS. τόµ. Ε, σ. 3151, 3153.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση για την πορεία των διαπραγµατεύσεων της ελληνικής
Κυβέρνησης µε τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά µε
τη χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου από τον EFSF
και την επίτευξη νέας συµφωνίας. τόµ. Ε, σ. 3365, 3366,
3367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Brussels
Group". τόµ. Ε, σ. 3368, 3370.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3776.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ, σ.
4334.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4874,
4878.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α,
σ. 8, 24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 108,
309, 315, 316, 572, τόµ. Β, σ. 732, 1143, 1301, 1302,
1305, τόµ. Γ, σ. 1903, τόµ. Ε, σ. 3301, 3303, τόµ. ΣΤ, σ.
3822, 3911, 3920, 3933, τόµ. Ζ, σ. 4367, 4384, 4386,
4387, 4791, 4792, 4798.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 108-112, 212-214.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του

Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 309, 315, 316.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 570-572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 728, 729, 730, 731,
732, 733.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 743, 744, 745.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1145, 1146, 1147, 1148.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 1292,
1293, 1294, 1295, 1305.
Αναφορά του στο άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε την διαδικασία που εγείρεται η συζήτηση επί Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1301, 1302.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1407, 1408, 1410, 1411,
1412, 1413.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
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και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1410, 1411.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1461-1463.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1753.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1753-1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1904, 1905, 1906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2094, 2095-2097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2474-2476.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3290-3292, 3292, 3294,
3300, 3301-3303.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3303,
τόµ. ΣΤ, σ. 3921, τόµ. Ζ, σ. 4487, 4488.
Οµιλία του επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ.
3825, 3826.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3825, 3914, 3915, 3916,
3921, 3941.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4310, 4313, 4322, 4323, 4325.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ, σ. 4322, 4323.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ, σ. 4325, τόµ. Ζ,
σ. 4387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4387, 4388, 4395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4487, 4488.
Οµιλία του επί των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού
της Βουλής, από τους Βουλευτές κ.κ. Ε. Βενιζέλο και Δ.
Κρεµαστινό, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4792,
4793.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4792.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4792, 4793, 4829, 4830.
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Ζ, σ. 4435.
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηµαθίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α, σ. 37.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1126-1128, 1131, 1132, 1165, 1179, 1187.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2947,
3591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
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"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2952,
2953, 2956, 2963, 2964, 2966, 2967.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3194, 3212, 3221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3557-3559, 3570, 3583, 3591,
3592, 3593, 3595, 3597.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ψήφιση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", λόγω της µη
απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Ζ, σ. 4906, 4907.
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φθιώτιδας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 8, 25.
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 64.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1420,
τόµ. ΣΤ, σ. 4118.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3780.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3833-3835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4369, 4370.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Ζ, σ. 4435.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ψήφιση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", λόγω της µη
απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Ζ, σ. 4907.
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αρκαδίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1201.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και β) µε τις τεράστιες παραλείψεις στην κατάσβεση της φωτιάς του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. τόµ.
ΣΤ, σ. 3811, 3812.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 128, 129.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 307.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 746, 748, 750.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 750,
τόµ. Γ, σ. 1480, 1574, 1575, 1725, 1726, 1727, 1774,
1781, 1858, τόµ. Ε, σ. 3551, τόµ. ΣΤ, σ. 3832, 3890,
3895, 3916, 3934, 3937.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος σύµφωνα
µε το άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής, το οποίο ετέθη από τους Βουλευτές κ.κ. Μ. Βορίδη και Σ. Γεωργιάδη,
κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 751, 752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1168, 1169, 1179, 1181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1490, 1491,
1492, 1574, 1575.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1716, 1717, 1724, 1725,
1726, 1727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύ-
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ρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1716, 1717, 1725, 1727, 1774, 1777, 1778, 1780, 1781.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1778.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1884, 1885, 1886.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2126.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου στον αυτοκινητόδροµο "Μορεάς". τόµ. Ε,
σ. 3678, 3679, 3680.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3835, 3836, 3837, 3895,
3896, 3897, 3898.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της εγκληµατικότητας στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. τόµ. ΣΤ, σ. 3977, 3978, 3979.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3978.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 262.
Οµιλία της επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 315.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 650.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1284,
1300, τόµ. Γ, σ. 1355, 1585, 1783, 1826, 1857, 1858,
1838, 1887, 1897, 1908, 1914, 1943, 1963, 1993, 1994,

1997, 1998, τόµ. Δ, σ. 2394, 3290, τόµ. ΣΤ, σ. 3832,
3836, 3837, 3891, 3895, 3896, 3980, 3988, 3989, 3990,
τόµ. Ζ, σ. 4382, 4492, 4493, 4494, 4646, 4799, 4811,
4832.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1723, 1724, 1725.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1825, 1826, 1848, 1849, 1850, 1886,
1887, 1897, 1898, 1908, 1911, 1912, 1914, 1942, 1943,
1963, 1965, 1986, 1987, 1973, 1994.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Δηµόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1837.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1849.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2388, 2389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2823.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3799.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3823, 3836, 3837, 3895,
3896, 3897, 3928.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3988, 3990.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4460, 4492.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
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Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4799, 4833, 4834, 4836,
4877.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 242-254.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 314, 315.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 647, 650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 650, 659, 668, 674,
692, 696, τόµ. Β, σ. 731, 758, 776.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 659,
667, Β, σ. 735, 758, 1304, τόµ. Γ, σ. 1419, 1492, 1541,
1675, 1724, 1725, 1851, 1908, 2051, τόµ. Δ, σ. 2092,
2255, 2531, τόµ. ΣΤ, σ. 3692, 3722, 3741, 3837, 3888,
3895, 3924, 3926, 4248, τόµ. Ζ, σ. 4651.
Αναφορά του στην επίθεση που σηµειώθηκε στα γραφεία
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 667.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1148, 1149, 1168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκοπή-καταστροφή του πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου «Χάνια Αυλωναρίου-Πλατάνα-Παραλία Κύµης». τόµ. Β, σ.
1263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη τήρηση του πρωτοκόλλου επίσηµων προσκεκληµένων κατά τις
πρόσφατες δηµόσιες εκδηλώσεις στη Ρόδο για την εθνική
επέτειο ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. τόµ.
Β, σ. 1263, 1264.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Νοµού Σερρών. τόµ. Β, σ.
1264, 1265.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1419, 1420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1483-1485,
1488, 1492, 1540, 1541, 1542, 1571, 1575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανησυχητική αύξηση εισερχοµένων µεταναστών. τόµ. Γ, σ. 1681,
1682.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1714.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1724, 1725, 1726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1724, 1725, 1726, 1727, 1736, 1737, 1772, 1778, 1779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1850, 1851, 1853, 1856, 1906, 1907,
1908, 1909, 1928, 1942, 1943.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µείζον ζήτηµα της αυξηµένης ροής παράνοµων µεταναστών προς την
Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 1866, 1868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης των απορριµµάτων στους Δήµους
Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Γ, σ.
1869, 1870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκοπή
της παραλιακής οδού Αιδηψού από κατολίσθηση και την
καταστροφή του επαρχιακού δικτύου Αιδηψού-Λίµνης. τόµ.
Γ, σ. 2044, 2045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στον Πύργο Ηλείας. τόµ. Γ, σ. 2046.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2081,
τόµ. ΣΤ, σ. 3744, 3926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
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τόµ. Δ, σ. 2081, 2103, 2145, 2146, 2158, 2159, 2163,
2164, 2191, 2192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2145.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι
τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής, οι Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 274-2015, 105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-52015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2191, 2192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης των παιδικών σταθµών. τόµ. Δ, σ.
2511, 2512, 2513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ
ΜΕΑ). τόµ. Δ, σ. 2514, 2515.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναφέρεται η εισήγηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το κάθε αίτηµα περί άρσεως ασυλίας που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απένταξη του έργου "Κατασκευή πεζοδροµίων πόλης Παραµυθιάς"
στην Παραµυθιά Θεσπρωτίας. τόµ. Ε, σ. 3033, 3034.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
της Κυβέρνησης για την απασχόληση τριάντα εργαζοµένων
στο Δήµο Διρφύων - Μεσσαπιών. τόµ. Ε, σ. 3034, 3035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά «µε τις παραβιάσεις του Συντάγµατος και των νόµων από τον Δήµαρχο
Πατρών». τόµ. Ε, σ. 3663, 3664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3692,
3709, 3718, 3722, 3723, 3734, 3743, 3744, 3748.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3822, 3823, 3837, 3847,
3888, 3895, 3896, 3897, 3898, 3926.

Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4113, 4180, 4195, 4196.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4180,
4195, 4196.4248.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)" και τον χρόνο περαίωσής της. τόµ. Ζ, σ. 4366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4382, 4388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης και τη λειτουργία των παιδικών σταθµών. τόµ. Ζ, σ. 4432, 4433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4455.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4455.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
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Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4836, 4837, 4879.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κυκλάδων (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 48.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 646, 649, 650.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 646, 649, 650.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 695,
τόµ. Β, σ. 738, 741, 742, 774, 1157, 1158, 1159, 1188,
1301, τόµ. Δ, σ. 2247, 2251, τόµ. Ε, σ. 3290, τόµ. ΣΤ, σ.
3895, 3933, 3980, 3989, 3990, τόµ. Ζ, σ. 4489, 4491,
4493, 4494, 4788, 4793, 4796, 4815.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις", λόγω της ταυτόχρονης συνεδρίασης
της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας. τόµ. Β, σ. 719.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο 3 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 741.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 744, 745, 746, 748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 774-776, 783, 796,
805, 817, 833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1148, 1158, 1159, 1166, 1167, 1188, 1189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρώτα δεσµευτικά µέτρα της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστηµα στο κείµενο συµφωνίας του Eurogroup. τόµ. Β, σ. 1329,
1330, 1331.
Αναφορά του στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη

διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1441.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2212, 2248-2250, 2387, 2388.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απόσυρση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", και στην διεξαγωγή
ψηφοφορίας δι’ ανεγέρσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση,
για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2212, 2249.
Αναφορά του στην κοινή δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Δ, σ. 2311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3174, 3175.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4796, 4797, 4798.
Γ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 16, 17.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1550.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2112,
τόµ. Ζ, σ. 4494.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2181.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4028.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4177.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4178.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5014.
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1973.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2145,
2146, 2160.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2146, 2160.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3292.
ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αργολίδος (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 81.
Αναφορά του στην απόρριψη από την Εισαγγελία του αιτήµατος των προφυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να παραστούν στη συζήτηση επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη
λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Α, σ. 692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέ-

τρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιστολές
από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ), προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την επένδυση των
ρευστών διαθεσίµων σε κρατικά repos. τόµ. Β, σ. 856, 857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1734, 1784.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1784.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4192.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α, σ. 8,
24.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 97.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 724.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1457, 1514,
1583.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1547.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3928-3931.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4319.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4376.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4479, 4480, 4481, 4485.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάνη
Βαρουφάκη, σύµφωνα µε τις οποίες επεξεργαζόταν το plan
Β της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ, σ. 4643, 4645, 4646, 4647.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4830, 4831.
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16,
17.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην Εθνική Λυρική σκηνή και την εξασφάλιση της κρατικής επιχορήγησης. τόµ. Γ, σ. 2016.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. ΣΤ, σ.
4226, 4227.
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Α, σ. 49.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 155.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 155.
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Άρτης
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 17.
Ορισµός της ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Α, σ. 47.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 78.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 773,
τόµ. Γ, σ. 1508, 1590, 1661, 1727, τόµ. Ε, σ. 3111, 3115,
3129, 3555, 3556, τόµ. ΣΤ, σ. 3921, 3925.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 778.
Αναφορά της στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των κα-

ταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1442, 1455.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1467, 1468,
1577, 1651, 1652.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", λόγω µη απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1651,
1652.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3116, 3117, 3173, 3174, 3175,
3181.
Αναφορά της στην απευθείας µετάδοση από το Κανάλι
της Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε, σ. 3556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 37363738, 4185, 4186.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3891.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4112.
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Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4185, 4186, 4195, 4205.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Ζ, σ. 4435.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κιλκίς (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 156.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του
Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α, σ. 318.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 824,
830, τόµ. Γ, σ. 1725, 1726, τόµ. ΣΤ, σ. 3691, 3835, 3836,
3933, 3934, 4116, 4118, 4119, 4123, 4141, 4165, 4184,
4196, 4205, 4206, 4207, 4208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1480.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ορισµένων έργων και δραστηριοτήτων. τόµ.
Ε, σ. 3375, 3376.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διανοµή και ανάρτηση της Ηµερήσιας Διάταξης της Ολοµέλειας. τόµ. ΣΤ, σ. 3688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3692,
3697, 3738, 4116, 4119, 4141, 4142, 4184, 4206, 4207,
4208.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4119.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το

νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4455.

εφαρµογής

του

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΆΔΩΝΙΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 48.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 112.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 182,
309, 650, 656, 673, 692, τόµ. Β, σ. 1120, 1149, 1151,
1183, 1187, 1188, 1287, 1297, 1298, 1300, 1301, τόµ. Γ,
σ. 1579, 1590, 1780, 1785, 1786, 1840, 1846, 1851,
1852, 1857, 1858, 1886, 1891, 1907, 1909, 1986, 1987,
1988, 1992, 1993, 1994, 1995, τόµ. Δ, σ. 2845, τόµ. Ε, σ.
3113, 3116, 3172, 3177, 3178, 3549, 3550, 3551, τόµ.
ΣΤ, σ. 3693, 3694, 3722, 3723, 3735, 3741, 3744, 3750,
3836, 3933, 3934, 3937, 4112, 4139, 4140, 4141, 4193,
4202, 4325, τόµ. Ζ, σ. 4796, 4799, 4833.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα
να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να
ασκήσουν το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 306, 316.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Α, σ. 306, 319, τόµ. Ζ, σ. 4666, 4667.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί της προτάσεως της Προέδρου
της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής
επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του
κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 568, 569, 602, 603.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 673, 674, 692.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 692, τόµ.
Β, σ. 1154, τόµ. Γ, σ. 1582, 1987, 1988, 1994, 1995, τόµ.
ΣΤ, σ. 3744, 3751, 3752.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1115, 1120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1115, 1120, 1150, 1151, 1154, 1156, 1168, 1179,
1182, 1183, 1184, 1188.
Αναφορά του στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
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διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1439, 1441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1488, 1489,
1490, 1492, 1581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξαγγελίες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε ανασφάλιστους που ήδη είναι εφαρµόσιµες µε την ίδρυση
του ΠΕΔΥ. τόµ. Γ, σ. 1687, 1688, 1689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1748, 1751, 1752, 1779, 1783.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1855, 1856, 1857, 1858, 1886, 1905,
1906, 1907, 1909, 1961, 1962, 1963, 1973, 1978, 1985,
1988, 1992, 1993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων από την ελληνική αγορά. τόµ. Ε, σ. 3012, 3013,
3014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3113, 3114, 3116, 3172, 3173,
3174, 3175, 3179, 3180, 3181.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3288, 3289, 3290.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διανοµή και ανάρτηση της Ηµερήσιας Διάταξης της Ολοµέλειας. τόµ. ΣΤ, σ. 3688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3694,
3695, 3721, 3722, 3736, 3738, 3739, 3740, 3741, 3744,
3750, 3751, 3752, 4139, 4140, 4141, 4193, 4194, 4195,
4196, 4202, 4203.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν

πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4111.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4193, 4194, 4195, 4196, 4202.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)" και τον χρόνο περαίωσής της. τόµ. Ζ, σ. 4366.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4796, 4797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4799, 4834, 4835.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 17.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1930.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2182.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής της Λίµνης Καϊάφα. τόµ.
Ζ, σ. 4653, 4654.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1300,
τόµ. Γ, σ. 1439, 1585, 2048, τόµ. Δ, σ. 2381, 2384, 2394,
2395, τόµ. Ε, σ. 3305, τόµ. ΣΤ, σ. 3899, 3923, 3937, τόµ.
Ζ, σ. 4391, 4448, 4490, 4493, 4494, 4795, 4796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2382, 2383, 2384, 2387, 2389.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναφέρεται η εισήγηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το κάθε αίτηµα περί άρσεως ασυλίας που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2531.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του άρθρου 15 του ν.
4321/2015 για την εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής
µε έκπτωση. τόµ. Ε, σ. 3316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετατροπή των φορολογικών συντελεστών στις δωρεές για ανθρωπιστικούς σκοπούς. τόµ. Ε, σ. 3318, 3319, 3320.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3783.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πρεβέζης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2228, 2229.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3194, 3221.
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ξάνθης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1124-1126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1959.
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Θεσπρωτίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απένταξη του έργου "Κατασκευή πεζοδροµίων πόλης Παραµυθιάς"
στην Παραµυθιά Θεσπρωτίας. τόµ. Ε, σ. 3033.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3211.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Ζ, σ. 4667, 4668.

ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Έβρου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 17.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 712.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β, σ.
1131.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διακρατικές ευθύνες στη διαχείριση των υδάτων του ποταµού Έβρου. τόµ. Γ, σ. 1864.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1894.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2949.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας µόνιµων υγειονοµικών επιτροπών στο Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) Διδυµοτείχου. τόµ. Ε, σ.
3041.
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κερκύρας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2099, 2101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο
Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας (Γ.Ν.Κ.). τόµ. Ε, σ. 3609,
3610.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους ερ-
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γαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4149.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Νοµού
Αττικής (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 17.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 209, 211.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1210.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετεγγραφές των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β, σ. 1242,
1243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1452-1454,
1532, 1534, 1536.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1832, 1833, 1918, 1978, 1985.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1965,
1985, 1998, τόµ. Δ, σ. 2312, 2385, 2400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2221-2223, 2317, 2318, 2319, 2385, 2386, 2398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. τόµ.
ΣΤ, σ. 4298.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1204.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1607.
ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α,
σ. 8, 22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροπο-

ποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Ε, σ. 3382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4146.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α,
σ. 8, 22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 819, 836.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2185, 2186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2218, 2314, 2395.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3747.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4004, 4050, 4071.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4004,
4071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4004, 4005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4048-4050, 4071.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λακωνίας (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α, σ. 8,
24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 71.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 308.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 732,
τόµ. Γ, σ. 1413, 1590, 1846, τόµ. Ε, σ. 3111, 3299, 3589,
3590, 3631, 3637, τόµ. ΣΤ, σ. 3707, 3708, 3722, 3933,
3989, 4044, 4046, 4047, 4055, 4056, τόµ. Ζ, σ. 4448,
4646.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου (αναπληρωτή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας) του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β, σ. 766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις

ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1470, 1471.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1800.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Δηµόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του κυλικείου και του ανθοπωλείου που βρίσκονται εντός του νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. Δ, σ. 2348, 2349.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3111.
Αναφορά του στην µη απευθείας µετάδοση από το Κανάλι της Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της
αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε, σ. 3555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3577, 3588, 3589.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
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εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3721,
3722, 3723.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4046, 4055, 4056, 4057.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4056, 4057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πυροπαθών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ, σ.
4635.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λευκάδος (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 8, 25.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 724.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4062.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λακωνίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τεχνική
ολοκλήρωση και την τελική παράδοση στην κυκλοφορία
του έργου της εθνικής οδού Κορίνθου-Καλαµάτας-Σπάρτης. τόµ. Β, σ. 1268, 1269.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1603.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1726,

τόµ. Ε, σ. 3153, 3259, τόµ. ΣΤ, σ. 3913, 3917, 3988,
3989, 4173, τόµ. Ζ, σ. 4800, 4876, 4877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1950, 1955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2330, 2335.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2964,
2969, 2978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Νέο Μουσείο Σπάρτης. τόµ. Ε, σ. 3155, 3156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µη εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3260, 3261, 3262.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό στο ζωικό κεφάλαιο
της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3271, 3272.
Αναφορά του στην µη απευθείας µετάδοση από το Κανάλι της Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της
αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε, σ. 3555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού του Νοµού Λακωνίας. τόµ.
ΣΤ, σ. 3760, 3761, 3762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4138,
4141, 4142, 4173, 4174.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Καστορείου του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΣΤ, σ. 4220, 4221.
ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 139, 153.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 152.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 153,
τόµ. ΣΤ, σ. 3723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2830, 2831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3724.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4102.
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 17.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 811.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1829-1831, 1915, 1916, 1917, 1989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2198, 2199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2828, 2831.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την έναρξη του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση

κατ’ Οίκον» στο πλαίσιο του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης
(ΣΕΣ-νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας και β) µε τις καθυστερήσεις πληρωµών του προγράµµατος "Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον". τόµ. Ε,
σ. 3068, 3070.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µέλους του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3068.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3068,
τόµ. ΣΤ, σ. 3899, 4225.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4225, 4226.
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Νοµού
Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5014.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 146.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2157, 2159.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2489, 2490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3112.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4448, 4464.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4448, 4464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4448, 4464, 4465.
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λασιθίου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
17.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 161-163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1970.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1737,
1743, τόµ. Ε, σ. 3310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα
προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και την καθυστέρηση στην ανάρτηση δασικών χαρτών. τόµ. Ε, σ. 3253,
3254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε πρωτοβουλίες για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία
των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ε, σ. 3307, 3308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης του µεγάλου ρέµατος της Ραφήνας.
τόµ. Ε, σ. 3310, 3311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απογραφή και τη δηµοσιοποίηση των µισθωµένων ακινήτων του
Δηµοσίου και τη λήψη µέτρων για τον περιορισµό του κόστους από µισθώσεις κτηρίων. τόµ. Ε, σ. 3323, 3324.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψη-

φίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4163.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κορινθίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 706, 707.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4476.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κοζάνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2329.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Έβρου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του επαναλαµβανόµενου φαινοµένου των πληµµυρών στο Νοµό Έβρου. τόµ. Β, σ. 1110, 1111.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση υιοθέτησης της ρήτρας ακριτικότητας. τόµ. Δ, σ.
2508, 2510, 2511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του καθέτου οδικού άξονα Εγνατίας Οδού στον Έβρο. τόµ. Ε, σ. 3681, 3682, 3683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιδότηση δροµολογιακής γραµµής σύνδεσης της Σαµοθράκης µε
την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4360, 4361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάδειξη
των αρχαιολογικών ευρηµάτων του ταφικού τύµβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης του Δήµου Ορεστιάδας. τόµ. Ζ, σ.
4639, 4640, 4642.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4639.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καστοριάς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 118.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 124,
τόµ. Γ, σ. 1502, 1767, τόµ. Δ, σ. 2231, 2239, τόµ. Ε, σ.
2942, τόµ. ΣΤ, σ. 3751.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 124, τόµ.
Γ, σ. 1502, 1503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1473, 1475,
1561, 1575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2105, 2106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2239, 2387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού πολιτών που εισέρχονται από τρίτες χώρες
για παροχή εξαρτηµένης και εποχικής απασχόλησης στην
Περιφέρεια Καστοριάς. τόµ. Δ, σ. 2342, 2343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατάραξη
της οικολογικής ισορροπίας της Λίµνης Ορεστιάδας Καστο-

ριάς από την ύπαρξη και αναπαραγωγή των γουνοφόρων
ζώων µινκ. τόµ. Ε, σ. 3253.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5014.
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λαρίσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 185.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 698.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1485, 1554.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2103.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 17.
Διορισµός του στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 255-257.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1289.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 1289.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2123.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3777.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3949.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Χαλκιδικής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α, σ.
8, 24.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 306, 308.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 753,
754, τόµ. Γ, σ. 2039, 2043, τόµ. Δ, σ. 2857, τόµ. Ε, σ.
3590.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3637.

Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4040, 4041, 4044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4040, 4041, 4044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του
Περάµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4358, 4359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιδότηση δροµολογιακής γραµµής σύνδεσης της Σαµοθράκης µε
την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4360, 4361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης λύσης των προβληµάτων των ενδοκυκλαδικών δροµολογίων εν µέσω τουριστικής περιόδου. τόµ. Ζ, σ. 4442,
4443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ακτοπλοΐας στον ευαίσθητο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Ζ, σ. 4443,
4444.

ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού. τόµ. Α, σ.
31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 94.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή αιγιαλού του Δήµου Ερέτριας από τον Οργανισµό
Λιµένων Νοµού Εύβοιας (ΟΛΝΕ). τόµ. Β, σ. 1338, 1339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους ναυτεργάτες. τόµ.
Γ, σ. 1673, 1674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονοπώληση της διέλευσης του πορθµού Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Δ, σ.
2523, 2524.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2524,
τόµ. ΣΤ, σ. 4041.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2525, 2526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Ε, σ. 3326, 3328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα
της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Σάµου, Ικαρίας και Φούρνων
µε τον Πειραιά και άλλους προορισµούς. τόµ. Ε, σ. 3329,
3330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών. τόµ. Ε, σ.
3330, 3331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
που αντιµετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου από την έλλειψη
νερού εν όψει της τουριστικής περιόδου. τόµ. Ε, σ. 3547,
3548, 3549.

ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Τρικάλων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Εκλογή της στο αξίωµα της Α’ Γραµµατέως της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επίσπευσης της διαδικασίας απόδοσης αποζηµιώσεων για
την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων της χώρας. τόµ. Γ, σ. 1698.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2085,
2099, 2312, 2774.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2100.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2215, 2216, 2312.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3793.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καβάλας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1768.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2813, 2814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3119.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4150.

ΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πιερίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Εκλογή του στο αξίωµα του Β’ Γραµµατέως της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2943.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5014.
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 314,
τόµ. Β, σ. 1302, τόµ. Γ, σ. 1410, τόµ. Δ, σ. 2092, τόµ. ΣΤ,
σ. 3901, 4210.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης προκειµένου να αντιµετωπισθεί η απειλή των τζιχαντιστών. τόµ. Β, σ. 1261, 1262.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αρκαδίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 657, τόµ. Β, σ. 754,
835.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 753,
754, τόµ. ΣΤ, σ. 4026, 4076, 4077.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-

156
κυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα κατάργησης της Ανώνυµης Εταιρείας Συστήµατος
Αµοιβών των Νοσοκοµείων "ΕΣΑΝ Α.Ε.". τόµ. Ε, σ. 3009,
3010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης.
τόµ. ΣΤ, σ. 3759, 3760.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4047, 4048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4047, 4076.
Ζ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
Ορκωµοσία του, µε όρκο στο Κοράνι, ως Βουλευτής
Ξάνθης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2965.
ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λέσβου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 622.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 792,
τόµ. Ζ, σ. 5039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 809.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5014.

Οµιλία του στη συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης
της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ, σ. 5038.
ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ, ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος). τόµ. Α, σ. 8, 21.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 212.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 616, 625.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την
υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της
επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την
εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ, σ.
1432.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4167.
Η
ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 90-92.
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Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 575.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1595.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις τουρκικές
παραβιάσεις του εναερίου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων τόµ. Ε, σ. 3665, 3666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, την ένταξη αυτού στη διοικητική δοµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας. τόµ. Ε, σ. 3667, 3668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση και την απαξίωση του θεσµού της Εθνοφυλακής. τόµ.
ΣΤ, σ. 3756.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άµυνας. τόµ. Ζ, σ. 4434.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κορινθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 823.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2054, 2055, τόµ. Δ, σ. 2086, 2146, 2147.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2160.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4197.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4197,
4198.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χανίων
(ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Χανίων αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β’ Πειραιά. τόµ. Α, σ. 7.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α, σ. 38.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 227, 228-230.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 228,
234, τόµ. Β, σ. 1133, 1144, 1149, 1289, τόµ. Γ, σ. 1750,
τόµ. Δ, σ. 2432, 2435, 2438, τόµ. Ε, σ. 3298, 3299, τόµ.
ΣΤ, σ. 3923, 3924, 3925, 3926.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 234, τόµ.
Β, σ. 1150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1143, 1144, 1145.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 1288,
1289, 1290, 1303.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1413-1415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1559-1561.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "αναχρονιστικό νοµοσχέδιο για την παιδεία". τόµ. Δ, σ. 2431, 2432,
2434, 2435, 2436, 2437.
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Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης. τόµ. Ε, σ. 3283-3285, 3297, 3298,
3299.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3922, 3923, 3924, 3925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4378.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4835, 4836, 4837.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία καταθέτει αίτηµα για προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του
Κανονισµού της Βουλής, µε θέµα: "Αδυναµία της Κυβέρνησης για τη διαχείριση των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών". τόµ. Ζ, σ. 5017-5020.
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κεφαλληνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
κόµµατος το "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ". τόµ. Α, σ. 50.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 122, 123, 203, 204.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 124,
610, 611, 613, τόµ. Β, σ. 732, 733, 734, 832, 834, 1190,
τόµ. Γ, σ. 1666, 1721, 1722, 1764, 1779, 1849, 1898,
1909, 1956, 1997, τόµ. Δ, σ. 2114, 2117, 2160, 2193,
2280, 2356, τόµ. Ε, σ. 3178, 3557, 3631, τόµ. ΣΤ, σ.
3933, 3989, 3999, 4017, 4018, 4019, τόµ. Ζ, σ. 4796,
4832, 4837.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 124, 204,
705, 709, τόµ. Β, σ. 1162, τόµ. Γ, σ. 1716, 1721, 1722,
1723, τόµ. Δ, σ. 2083, 2193, 2194.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,

τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 139.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 310, 316.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 699, 700, 705, τόµ.
Β, σ. 783, 834, 835, 836.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 746.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 834, 835, 836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1131, 1132, 1190.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1652.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", λόγω µη απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων οικονοµικού έτους 2015. τόµ. Γ, σ. 1666, 1668,
1669.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας σε ηµέρες που
δεν ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής και συµπί-
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πτουν µε τις συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. Γ,
σ. 1713, 1716.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1720, 1723, 1764, 1765, 1780, 1786.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20
Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1744.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1849, 1850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1910, 1956, 1957, 1958, 1976, 1978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2083, 2092-2094, 2106, 2114, 2146, 2166,
2192, 2193, 2194, 2204, 2356.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2146.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι
τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής, οι Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 274-2015, 105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-52015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2192, 2193.
Αναφορά του στη σύσταση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες". τόµ. Δ, σ. 2204.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απόσυρση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", και στην διεξαγωγή

ψηφοφορίας δι’ ανεγέρσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση,
για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2259, 2278, 2279, 2280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3121, 3178, 3179, 3180, 3182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του άρθρου 15 του ν.
4321/2015 για την εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής
µε έκπτωση. τόµ. Ε, σ. 3316, 3317.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση για την πορεία των διαπραγµατεύσεων της ελληνικής
Κυβέρνησης µε τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά µε
τη χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου από τον EFSF
και την επίτευξη νέας συµφωνίας. τόµ. Ε, σ. 3364, 3365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3560, 3561, 3562, 3596, 3597.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3631.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: "Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του φαινοµένου", σύµφωνα µε το άρθρο 137 του Κανονισµού της Βουλής, µε τη διαδικασία της γενίκευσης. τόµ. Ε, σ. 3631.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3999, 4017, 4018, 4019.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 3999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 3999, 4001, 4017, 4018, 4019.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροπο-
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ποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4204,
4205.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4323.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ, σ. 4323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4383.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4455.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης αναφορικά µε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής
Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ, σ. 4632, 4633.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου

Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4790, 4797.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4797.
Ι
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χαλκιδικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 119.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1594.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3725.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καβάλας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2933.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµά-
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δα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
Κ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1494.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1847.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3781.
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Έβρου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2947.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Εκλογή του στο αξίωµα του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 108,
τόµ. ΣΤ, σ. 4325, τόµ. Ζ, σ. 4388, 4391, 4476, 4491,
4651, 4794, 4870, 4871.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192,
193, 195, τόµ. Β, σ. 758, 759, 760, 761, 762, 767, 768,
769, 770, 771, 772, 773, 774, 1177, 1179, 1181, τόµ. Γ,
σ. 1478, 1479, 1480, 1481, 1483, 1485, 1488, 1490,
1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1499, 1500, 1502, 1742,
1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1756, 1935,
1937, 1939, 1942, 1943, 1944, 1946, 1950, 1951, 2046,
2047, 2048, 2049, 2050, τόµ. Δ, σ. 2135, 2137, 2139,
2145, 2146, 2147, 2151, 2223, 2226, 2227, 2228, 2229,

2230, 2232, 2233, 2239, 2240, 2462, 2465, 2467, 2468,
2470, 2774, 2790, 2791, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807,
2810, 2811, 2812, τόµ. Ε, σ. 3039, 3041, 3042, 3044,
3046, 3047, 3110, 3111, 3112, 3113, 3115, 3116, 3118,
3119, 3120, 3122, 3124, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130,
3131, 3187, 3188, 3190, 3195, 3197, 3199, 3305, 3306,
3307, 3308, 3310, 3311, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317,
3319, 3372, 3379, 3380, 3383, 3384, 3385, 3387, 3389,
3391, 3541, 3542, 3546, 3549, 3550, 3551, 3555, 3556,
3557, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3642, 3643, 3644,
3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3721, 3722, 3723, 3724,
3725, 3726, 3731, 3735, 3736, τόµ. ΣΤ, σ. 3755, 3760,
3762, 3763, 3764, 3767, 3768, 3769, 4017, 4018, 4019,
4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028,
4029, 4118, 4120 4121, 4122, 4123, 4132, 4134, 4136,
4138, 4139, 4140, 4141, 4234, 4239, 4240, 4242, τόµ. Ζ,
σ. 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621,
4623, 4624, 4625, 4657, 4659, 4660, 4663, 4665, 4669,
4785.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 182, τόµ. Β, σ. 773, τόµ. Γ, σ. 1503, τόµ. Ε, σ. 3110,
τόµ. ΣΤ, σ. 4029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1473, 1474,
1475.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην συγκρότηση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής". τόµ. Γ, σ. 1499.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1744, 1745.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2145, 2146.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2462, 2463, 2472.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου
του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2789,
2790.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2791.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τις παραιτήσεις διοικητών νοσοκοµείων και β) µε
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τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών
µονάδων. τόµ. Ε, σ. 3005, 3006, 3008.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υπαγωγή των υπό συνταξιοδότηση εγγεγραµµένων του ΟΑΕΕ στη ρύθµιση των εκατό δόσεων. τόµ. Ε, σ.
3043.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "
Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική
σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3115, 3116, 3125,
3129, 3130, 3131.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη συµπλήρωση πενήντα
δύο χρόνων από την ηµέρα δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη, Βουλευτή της ΕΔΑ. τόµ. Ε, σ. 3129.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3289.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. τόµ. Ε, σ. 3306.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε πρωτοβουλίες για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. τόµ.
Ε, σ. 3308.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του αεροδροµίου των Ιωαννίνων. τόµ. Ε, σ. 3309, 3310.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης του µεγάλου
ρέµατος της Ραφήνας. τόµ. Ε, σ. 3311.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. Ε,
σ. 3314, 3315.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του
άρθρου 15 του ν. 4321/2015 για την εφάπαξ εξόφληση µέρους της οφειλής µε έκπτωση. τόµ. Ε, σ. 3317.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µετατροπή των φορολογικών συντελεστών
στις δωρεές για ανθρωπιστικούς σκοπούς. τόµ. Ε, σ. 3319,
3320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά (ΟΛΠ). τόµ. Ε, σ.
3331, 3332.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα την εφαρµογή των αποφάσεων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ Α.Ε.». τόµ. Ε, σ. 3374.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις
µονάδες αφαλάτωσης. τόµ. Ε, σ. 3375.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της
ευρωπαϊκής πολιτικής για περιορισµό των ρύπων τόσο από
τις νέες όσο και από τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες.
τόµ. Ε, σ. 3380.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την

προστασία του ελληνικού µελιού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε, σ. 3381.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Ε, σ. 3383.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων, σχετικά α) µε την υλοποίηση
της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανοµή
των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας και β) µε
τις αδικίες που προκύπτουν από την ανισοκατανοµή βοσκοτόπων σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. τόµ. Ε, σ. 3385, 3387.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό για τη µείωση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Ε, σ. 3388.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας στη Μαγνησία.
τόµ. Ε, σ. 3391.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου από την έλλειψη νερού εν όψει της τουριστικής περιόδου. τόµ. Ε, σ. 3547.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην µη απευθείας µετάδοση από το Κανάλι της Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε, σ. 3555,
3556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν από τη συντήρηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. τόµ. Ε, σ.
3668, 3669, 3670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης υπαίθριων χώρων στάθµευσης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3670, 3671.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση
του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων
χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε
τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 3735.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου. τόµ. ΣΤ, σ. 3758.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαριη ερώτηση,
σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων. τόµ. ΣΤ, σ. 3766.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΚΥΑ) για τη ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΝΧ). τόµ. ΣΤ, σ. 3769.

163
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4023, 4028.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα µεταλλεία Κασσάνδρας. τόµ. ΣΤ,
σ. 4240.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του Ελληνικού. τόµ. Ζ, σ. 4615.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το έργο της Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ.
τόµ. Ζ, σ. 4617.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Μεσαρά. τόµ. Ζ, σ. 4618, 4620.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την πορεία εξέλιξης σηµαντικών έργων υποδοµών στη Μεσσηνία όπως τα έργα Καλό Νερό-Τσακώνα και
ο περιµετρικός Καλαµάτας, Καλαµάτα-Ριζόµυλος. τόµ. Ζ, σ.
4623.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επαναφορά του νόµου για την ενιαία τιµή
του βιβλίου. τόµ. Ζ, σ. 4624.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή στα τιµολόγια των
εκπτώσεων και άλλων πιθανών παροχών των προµηθευτών
στα σουπερµάρκετ. τόµ. Ζ, σ. 4626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την παράνοµη µετανάστευση στη χώρα. τόµ. Ζ, σ.
4647, 4648, 4650, 4651.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των πυρκαγιών και την ετοιµότητα του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
τόµ. Ζ, σ. 4659.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις κορεσµένες τουριστικές περιοχές και τις ανισότητες στην ανάπτυξη. τόµ. Ζ, σ. 4662.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4797, 4798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αναπλήρωσης της κενής θέσης ιατρού ακτινοθεραπευτή
στο Νοσοκοµείο Παίδων "ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ". τόµ. Ζ, σ.
5007, 5008, 5009.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1604.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4494.
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 18.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1925, 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2113.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία
Κασιδιάρη και Κ. Καραγκούνη. τόµ. Δ, σ. 2538.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2778.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 και 33 και επί της
τροπολογίας 135/23/7-5-15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εισφορές
στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατικών.
τόµ. Ε, σ. 3144, 3145, 3146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3724,
3725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κορεσµένες τουριστικές περιοχές και τις ανισότητες στην ανάπτυξη.
τόµ. Ζ, σ. 4660, 4661, 4662.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4660.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 70.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµα-
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τικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 611-613, 624.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 732,
τόµ. Γ, σ. 1876, τόµ. Δ, σ. 2919, τόµ. Ε, σ. 2999, τόµ. ΣΤ,
σ. 3887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα έσοδα του
ΤΑΙΠΕΔ και την αποµείωση του Ελληνικού Δηµόσιου Χρέους. τόµ. Β, σ. 866, 867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1135-1137.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1384-1386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κατάλογο µεγαλοοφειλετών (φυσικών και νοµικών προσώπων)
του ελληνικού δηµοσίου και την είσπραξη των σχετικών οφειλών. τόµ. Γ, σ. 1669, 1670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1739-1741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της φορολογικής
κατοικίας. τόµ. Γ, σ. 1874, 1875, 1876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιστροφή κεφαλαίων από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο EFSF. τόµ. Γ, σ. 2027, 2028.
Αναφορά του στον προπηλακισµό που δέχθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Βαρουφάκης. τόµ. Γ, σ. 2027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2919,
2920, 2921, τόµ. Ε, σ. 2974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση του
δικηγόρου του Ελληνικού Δηµοσίου στη συζήτηση της προσφυγής στο Συµβούλιο της Επικρατείας στις 24-3-2015 του
µη κερδοσκοπικού Σωµατείου " Έλληνες Φορολογούµενοι", που ζητούσε να κριθεί αντισυνταγµατική και παράνοµη
η "συµφωνία συµβιβασµού" µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Siemens". τόµ. Ε, σ. 2998, 2999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση έργων και την προµήθεια υπηρεσιών που αφορούν στην
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας και άνευ δηµοσίευσης προκήρυξης. τόµ. Ε, σ.
3083, 3084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση εκκρεµών φορολογικών ελέγχων. τόµ. Ε, σ. 3322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τρο-

ποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3564, 3565, 3596, 3598.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3844-3846, 3887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4385, 4386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
παραβίαση εφαρµογής των capital controls. τόµ. Ζ, σ.
4632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4825, 4826.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 112-115, 233.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 234, τόµ.
Ζ, σ. 4488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 733.
Οµιλία του σχετικά µε το αίτηµα για άρση της ασυλίας
του. τόµ. Β, σ. 870-890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ, σ. 2031, 2033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία "LOCKHEED
MARTIN" για την ανακατασκευή των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών P-3B και των αντιπροτάσεων της "AIRBUS". τόµ.
Ε, σ. 3135, 3136, 3137.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3287, 3288, 3289, 3290,
3292, 3300, 3301.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3784.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3904, 3905.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
του Νοµού Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Δαµαβολίτης, από
τις 2 Ιουλίου 2015, δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των «Ανεξάρτητων Ελλήνων». τόµ. ΣΤ, σ. 4101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4317, 4318, 4319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4484, 4485, 4488.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4832, 4833, 4834, 4835.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Αναφορά της επί της ανακοίνωσης της Προέδρου της
Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά µε την έκδοση,
κυκλοφορία και επίδοση εγγράφων, µε ηµεροµηνίες 6 και
7 Φεβρουαρίου του 2015, φεροµένων ως εκδοθέντων "µε
εντολή Προέδρου" από διαφόρους Προϊσταµένους Διευθύνσεων. τόµ. Α, σ. 103.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 186, 187, 188.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 186,
187, 188, τόµ. Γ, σ. 1843, 1844, 1845, 1838, τόµ. Ε, σ.
3287, 3354, τόµ. ΣΤ, σ. 3718, 3842, 3888.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο 3 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 741.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 826.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1214.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Δηµόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθ-

µίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1844, 1845.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και στα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ, σ. 2019, 2020, 2021.
Αναφορά της στον προπηλακισµό που δέχθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Βαρουφάκης. τόµ. Γ, σ. 2019.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπυρική προστασία της χώρας. τόµ. Ε, σ.
3357, 3358, 3359.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3716.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 572, 573.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 821.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1124,
τόµ. Γ, σ. 2013, τόµ. Δ, σ. 2200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1502, 1528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1931.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων σε µουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους. τόµ. Γ, σ. 2010, 2011.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2170.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επανασχεδιασµού της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέµα-
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τος του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΥΠΠΟΑ). τόµ. Ε, σ. 2985, 2986.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4179.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά του νόµου για την ενιαία τιµή του βιβλίου. τόµ. Ζ, σ.
4623, 4624.
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ροδόπης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 221.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4198.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3708.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Δράµας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 145, 204.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 204, τόµ.
ΣΤ, σ. 4032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επί χρόνια µη καταβολή των οφειλόµενων δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου
Α.Ε.». τόµ. Β, σ. 864.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την
υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της
επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την
εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ, σ.
1431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1575.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1575,
1760, τόµ. ΣΤ, σ. 4017, 4018, 4019, 4027, 4028, 4032,
4179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αποκατάστασης των ζηµιών που προκλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στις περιοχές του Κάτω Νευροκοπίου και του Δήµου Δοξάτου. τόµ.
Γ, σ. 1701, 1702.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώ-

167
πιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στις δοµές ψυχικής υγείας του Νοµού Δράµας. τόµ. Ε, σ. 3606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3733,
4179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση υποβολής της δήλωσης του επαγγελµατία αγρότη κατ’ εφαρµογή του ν. 4254/2014. τόµ. ΣΤ, σ. 3810.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4027.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4179.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας
(Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 69.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 606, 607.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 607.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέ-

τρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 647, 701-703, 709.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 692,
695, 709, τόµ. Β, σ. 791, 891, 1131, τόµ. Γ, σ. 1380, 1726,
1756, 1784, τόµ. Δ, σ. 2251, 2258, 2919, τόµ. Ζ, σ. 4790.
Δήλωσή του µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
δεν θα συµµετάσχει στην ονοµαστική ψηφοφορία που αιτήθηκαν Βουλευτές του Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή" επί του συζητούµενου νοµοσχεδίου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 723.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο 3 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 741.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 744, 749, 750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 810.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Β, σ. 891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1133-1135, 1187.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1392.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1392.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1392-1394.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας σε ηµέρες που
δεν ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής και συµπίπτουν µε τις συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. Γ,
σ. 1714, 1716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1714, 1720, 1726, 1773.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1714,
1773.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αποµάκρυνσης των απορριµµάτων στους Δήµους
Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Γ, σ.
1868, 1869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2097-2099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2256, 2257, 2258, 2278, 2391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης των παιδικών σταθµών. τόµ. Δ, σ.
2511, 2512, 2513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2919,
2920, 2921, τόµ. Ε, σ. 2957, 2958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. τόµ. Ε, σ.
3139, 3141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3585.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Πάτρας. τόµ. Ε, σ. 3611, 3612.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3842, 3844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4485, 4486, 4488, 4489.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4790, 4823, 4824.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 609, 610.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του τόπου διεξαγωγής της επικείµενης δίκης της Χρυσής
Αυγής. τόµ. Γ, σ. 1664.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4169.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώ-
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πιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2241, 2243, 2325, 2326.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2258,
2309, 2325, τόµ. ΣΤ, σ. 3937, 3933.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του Νοµού Σερρών. τόµ. Β, σ.
1264, 1265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2496.
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φθιώτιδας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 8, 25.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3732.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1202.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3708.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3798.
Επιστολή του για την συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 7, 8 και 10 επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά µε την
ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε το κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες
χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και
2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4258.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4830.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηµαθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1553.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2201.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πέλλης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 92.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέ-
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τρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2060-2062, τόµ. Δ, σ. 2150.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε
το θέµα τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
και την αναβάθµιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ). τόµ. Ε, σ. 3079, 3080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3582.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3642.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 37483750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ενεργειών της Κυβέρνησης για την καταπολέµηση της διαφθοράς. τόµ. ΣΤ, σ. 3817, 3818.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κοζάνης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα για την καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης κατ’ ε-

φαρµογήν των προγραµµάτων λοιµωδών νοσηµάτων. τόµ.
Δ, σ. 2445, 2446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (Ε.Κ.) για ισχυρισµούς
καλής υγείας στην ετικέτα των ελληνικών ελαιολάδων. τόµ.
Ε, σ. 3020, 3021.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Ε, σ. 3380, 3381.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής και το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο "Μαµάτσειο" Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Ε, σ. 3607, 3608.
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α,
σ. 8, 22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 66, 67.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1346,
τόµ. Δ, σ. 2531, 2816, τόµ. Ε, σ. 3065, 3545, 3546, τόµ.
ΣΤ, σ. 3840, 4143, 4321, 4322, τόµ. Ζ, σ. 4789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς, σχετικά µε την "πορεία των ερευνών για τις
υποθέσεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων και κοµµάτων,
καθώς και για µεγαλοκαταθέτες των λιστών HSBC (Λαγκάρντ), Λουξεµβούργου κ.ο.κ.". τόµ. Β, σ. 1350, 1351,
1352.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Γ, σ.
1422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1482, 1483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µείζον ζήτηµα της αυξηµένης ροής παράνοµων µεταναστών προς την
Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 1865, 1867.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Δ, σ. 2529-2531, 2533, τόµ. Ζ, σ. 4321, 4322.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2532,
2533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2816.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου και την ενεργειακή πολιτική. τόµ. Ε, σ. 3065, 3066.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δανεισµό
από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το "κούρεµα" του δηµοσίου χρέους και πιθανή συµµετοχή της Ελλάδας στην
τράπεζα των χωρών BRICS. τόµ. Ε, σ. 3151, 3152, 3153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. τόµ. Ε, σ. 3545, 3546.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3837-3840.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικη-
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τικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4143.
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3590.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4121.
ΚΑΤΑΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κοζάνης (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 97.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1164, 1165.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4142,
4143.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 139.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 199,

τόµ. Γ, σ. 1507, τόµ. Ε, σ. 3029, 3030, 3628, 3637, τόµ.
ΣΤ, σ. 4114, 4141, 4194, 4201, 4205, 4206, 4207.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 199, 200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 825.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της δηµοσιότητας και της προστασίας µαρτύρων στην επερχόµενη δίκη της Χρυσής Αυγής. τόµ. Β, σ. 1266.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1444-1446,
1447, 1451, 1471, 1472, 1485, 1502, 1508-1510, 1575,
1585.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1974.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες προτεραιότητες της αντεγκληµατικής πολιτικής και τον εκδηµοκρατισµό της Αστυνοµίας. τόµ. Ε, σ. 3030, 3031.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3638, 3639.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 36953697, 3702, 3739, 4117, 4143.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4117.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 173, 174, 182.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 174,
182, τόµ. Β, σ. 784, 1301.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 182, τόµ.
Β, σ. 1301, τόµ. Δ, σ. 2089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 786, 787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκη-
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σης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2051, 2052-2054, 2064, 2073, τόµ. Δ, σ. 2087,
2088, 2089, 2102, 2103, 2112, 2137, 2138, 2139, 2145,
2151, 2154, 2155, 2162, 2166, 2185, 2191, 2199, 2205.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2145.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι
τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής, οι Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 274-2015, 105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-52015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
και την αναβάθµιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ). τόµ. Ε, σ. 3079, 3080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα, πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. τόµ. Ε, σ. 3081, 3083.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3832.
Οµιλία του επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ.
3832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4144.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Ζ, σ.
4434.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Ζ, σ.
4435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των πυροπαθών του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Ζ, σ.
4635, 4636.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της καταβολής των µισθών στους εργαζοµένους και των
επιδοµάτων ανεργίας στους ανέργους. τόµ. Ζ, σ. 4636,
4637.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο

«Διακονία», ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 4638, 4639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4809.
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καρδίτσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 828.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1525.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1972.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2183.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2258.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2986.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στο χώρο του βιβλίου. τόµ. Ε, σ. 2988, 2989.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των λιµνών Πλαστήρα και Σµοκόβου. τόµ. Ε, σ. 3676, 3677.
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1623.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3192, 3211, 3219, 3220, 3223.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας. τόµ. Ε,
σ. 3352, 3353, 3354.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και β) µε τις τεράστιες παραλείψεις στην κατάσβεση της φωτιάς του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. τόµ.
ΣΤ, σ. 3811, 3812.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργι-
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κού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3837.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Πειραιώς (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
συγχώνευσης Αστυνοµικών Τµηµάτων. τόµ. Ε, σ. 3029,
3030.
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Θεσπρωτίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 18.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 96.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
µισθών µέχρι και 38% στην εταιρεία «Nestle». τόµ. Β, σ.
865, 866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1162, 1189.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1188,
1189, τόµ. Γ, σ. 2072, τόµ. Δ, σ. 2190, 2200, 2262, 2356,
τόµ. ΣΤ, σ. 4217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της καθαριότητας των σχολικών µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστριών.
τόµ. Γ, σ. 1873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2063, 2064, τόµ. Δ, σ. 2154, 2155, 2185, 2194,
2195, 2199, 2207, 2356.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι
τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής, οι Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 274-2015, 105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-52015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2194, 2195.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απόσυρση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", και στην διεξαγωγή
ψηφοφορίας δι’ ανεγέρσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση,

για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των δανειοληπτών του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. Ε, σ. 2993, 2994.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρόνο καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
τόµ. Ε, σ. 3142, 3143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο διυλιστήριο των «Ελληνικών Πετρελαίων» (ΕΛΠΕ)
στον Ασπρόπυργο. τόµ. Ε, σ. 3239, 3240, 3241.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των νεκρών
εργατών στα ΕΛΠΕ. τόµ. Ε, σ. 3239.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία
στο Νεώριο της Σύρου. τόµ. Ε, σ. 3615, 3616, 3617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στα ξενοδοχεία.
τόµ. ΣΤ, σ. 4216, 4217.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των συµβασιούχων του ΟΑΕΕ. τόµ. ΣΤ, σ. 4237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της καταβολής των µισθών στους εργαζοµένους και των
επιδοµάτων ανεργίας στους ανέργους. τόµ. Ζ, σ. 4636,
4637.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 620.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1774, 1775.
Αναφορά της στον καταστροφικό σεισµό του Νεπάλ. τόµ.
Γ, σ. 1882.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1882.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2078.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Εργαστήριο Διαπίστευσης της Διεύθυνσης Ελέγχου, Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης και Θορύβου. τόµ. Δ, σ. 2448, 2450.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
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Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2459.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία
Κασιδιάρη και Κ. Καραγκούνη. τόµ. Δ, σ. 2536.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2780.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 και 33 και επί της
τροπολογίας 135/23/7-5-15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2852.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4182.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4182.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4182.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α, σ. 8,
24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 158, 184.
Αναφορά του στην επίθεση που σηµειώθηκε στα γραφεία
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 667.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 667,
τόµ. Β, σ. 753, 761, 769, 831, 833, 839, 840, 1115, 1179,
1189, 1327, 1332, τόµ. Γ, σ. 1750, 1751, 2039, 2044,
2049, 2050, 2072, τόµ. Δ, σ. 2352, τόµ. Ε, σ. 3247, 3579,
3581, τόµ. ΣΤ, σ. 3898, 4006, 4015, 4029, 4032, 4054,
τόµ. Ζ, σ. 4464, 4494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 667, 668, τόµ. Β, σ.
717, 718, 767, 768, 787, 796, 832, 833, 834, 835, 836.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 718, τόµ.
ΣΤ, σ. 4029, τόµ. Ζ, σ. 4369.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων

και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 833, 834, 835, 836.
Αναφορά του επί της ψήφισης του ψηφίσµατος που κατέθεσε η κ. Α. Βαγενά µε θέµα: "Διαµαρτυρία των Βουλευτών
του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο
κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση". τόµ. Β,
σ. 848, 849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. Β, σ.
861, 862, 863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναµικού». τόµ. Β, σ. 1277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της καθιέρωσης του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ.
τόµ. Β, σ. 1331, 1331, 1332.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Γ, σ.
1704, 1705, 1706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1750, 1751, 1781.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οδηγία
περί µη φορολόγησης των αποζηµιώσεων και επιδοτήσεων
των αγροτών. τόµ. Γ, σ. 2042, 2043.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ανάκτηση του 1,2 δισ. που κατά
τις κυβερνητικές δηλώσεις "χαρίστηκαν" από την προηγούµενη Κυβέρνηση σε µεγαλοεπιχειρηµατίες µε συγκεκριµένη
τροπολογία. τόµ. Γ, σ. 2050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2073, 2074.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της
υλοποίησης προγραµµάτων εγκεκριµένης χρηµατοδότησης
ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία εκατόν εξήντα χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης. τόµ. Δ, σ. 2352, 2353, 2354, 2355.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε
το θέµα τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2934,
2945.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγγελία του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς όταν ήταν
αντιπολίτευση για τη ρύθµιση που κατατέθηκε µε την τροπολογία 1251/67/7-3-2014 και εντάχθηκε στο ν. 4250/26-32014 και αφορούσε πρόστιµα 1,2 δισεκατοµµυρίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης. τόµ. Ε, σ. 3048,
3049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος. τόµ. Ε, σ.
3054, 3055, 3056, 3057, 3058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναχορήγηση της προνοιακής σύνταξης. τόµ. Ε, σ. 3247, 3248,
3249, 3250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. τόµ. Ε, σ. 3305,
3306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3579, 3580.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3634.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4012, 4029, 4041, 4053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4012, 4013, 4014, 4015, 4029, 4053, 4054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
των πολιτών στα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης µε βάση τα εισοδήµατα του 2014 ή και
του 2015. τόµ. ΣΤ, σ. 4241, 4242.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Ευβοίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2056, 2057, 2058, 2069, 2070, 2071, τόµ. Δ, σ.
2147, 2148.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2085,
2138, 2139, 2157, 2533.
Οµιλία του στη συζήτηση για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου Καραγκούνη. τόµ.
Δ, σ. 2533.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναφέρεται η εισήγηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το κάθε αίτηµα περί άρσεως ασυλίας που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2533.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4878.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λαρίσης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Β, σ. 891.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1537, 1542.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4141.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4455.
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 794.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2080, 2088.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2840.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2928.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 232.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1551.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1760.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1839.
Αναφορά της στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε
το θέµα τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµι-
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ση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2937.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2937,
2938.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ρεθύµνης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Εκλογή του στο αξίωµα του Ε’ Γραµµατέως της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 163.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1415.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1415.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1601.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Γ, σ. 2031, 2032.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3639.
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 742,
1117, τόµ. Γ, σ. 1569, 1580, 1582, 1586, 1624, 1651,
1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1766, 1767, 1878,
τόµ. Δ, σ. 2081, 2841, τόµ. ΣΤ, σ. 3837, 3933.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του

σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 743.
Αναφορά του στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1446, 1447,
1508, 1511, 1512, 1542, 1564, 1570, 1571.
Αναφορά του σχετικά µε το "πόσο ανοιχτό είναι ή δεν είναι το Κοινοβούλιο" και στην πολιτική της Βουλής σε σχέση
µε τα συλλαλητήρια, σε σχέση µε τα κινήµατα και τους πολίτες γενικά. τόµ. Γ, σ. 1508, 1511.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των
καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 1624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1724, 1725, 1727, 1766, 1771.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1771.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια
τάξη και την προστασία του πολίτη. τόµ. Γ, σ. 1878, 1879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2079, 2081, 2117.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2081.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναφέρεται η εισήγηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το κάθε αίτηµα περί άρσεως ασυλίας που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2531, 2532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2841.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3837.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)" και τον χρόνο περαίωσής της. τόµ. Ζ, σ. 4366.
ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αργολίδος (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.

177
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2962,
2963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πιστοποιητικό γνώσεων και την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρµάκων. τόµ. Ε, σ. 3025, 3026.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος που ετέθη,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής, από τους Βουλευτές κ.κ. Δ. Κοδέλα και Ι. Ζερδελή,
που αφορά τη µη διανοµή των παραρτηµάτων που αναφέρονται στο µνηµόνιο, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ.
4791, 4792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4791, 4792.
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μεσσηνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 818.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1492.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1593.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3106, 3172, 3174, 3175, 3179.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3131,
τόµ. ΣΤ, σ. 3920, 3988, 4078.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4012.
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λαρίσης (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.

Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 137, 138.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1117, 1156, 1181.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1156,
τόµ. Γ, σ. 1529, τόµ. Δ, σ. 2099, τόµ. ΣΤ, σ. 3707, 3750,
4210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1456, 1532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2101, 2193.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι
τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής, οι Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 274-2015, 105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-52015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2819, 2820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3104, 3130, 3167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναµόρφωση των κανόνων λειτουργίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, την εξεύρεση λύσης για τους επιχειρηµατίες, εµπόρους και αγρότες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές
υποχρεώσεις, καθώς και την εκ νέου απαγόρευση πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε, σ. 3342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3750,
3752.
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ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 32.
Επιστολή της προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι δεν θα παρευρίσκεται στην ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρων,
Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής. τόµ. Α, σ. 40.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 164.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1621.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθαρισµό του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Δ, σ. 2506, 2508.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση υιοθέτησης της ρήτρας ακριτικότητας. τόµ. Δ, σ.
2509, 2510, 2511.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3792.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας
Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4889.
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Δωδεκανήσου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 116, 117.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1600.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέµα της αύξησης του
ΦΠΑ σε ορισµένα νησιά του Αιγαίου. τόµ. Ε, σ. 3000,
3001.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3001.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3193, 3220, 3221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3572, 3573.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ζακύνθου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ. 32.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιχορήγηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (ΕΠΣ) µέσω
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ) κατά
το έτος 2014. τόµ. Β, σ. 1328.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1898,
τόµ. Δ, σ. 2212, 2213, 2214, 2218, 2226, 2228, 2242,
2243, 2247, 2257, 2274, 2319, 2384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2213, 2214, 2209-2212, 2213, 2216, 2223, 2224,
2226, 2233, 2241, 2243, 2244, 2245, 2247, 2254, 2257,
2258, 2271, 2275, 2279, 2379, 2313, 2314, 2316, 2317,
2318, 2319, 2320, 2321, 2326, 2333, 2379, 2383, 2384,
2388, 2389, 2394, 2395, 2398, 2399.
Αναφορά του στην κοινή δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Δ, σ. 2313.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη.
τόµ. Ε, σ. 3394.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Ξάνθης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 225.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. Α,
σ. 278.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4494.
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. τόµ.
Α, σ. 31.
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Πειραιώς (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ). τόµ. Γ,
σ. 2047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών. τόµ. Ε, σ.
3330, 3331.
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Α, σ. 32.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 123, 124, 133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2240, 2241.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3298.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργι-
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κού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3898, 3899.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πιερίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2217, 2218, 2253, 2309, 2314, 2383, 2399.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2218,
2248, 2309, 2319, 2399, 2400.
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 65.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των διεθνών πτυχών του µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. Γ, σ. 1870, 1871, 1872.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2942,
τόµ. Ζ, σ. 4825.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3643.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)" και τον χρόνο περαίωσής της. τόµ. Ζ, σ. 4366.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού. τόµ. Α,
σ. 31.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 124.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3913.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κορεσµένες τουριστικές περιοχές και τις ανισότητες στην ανάπτυξη.
τόµ. Ζ, σ. 4660, 4661, 4662.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 16, 18.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 141-143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, δηλαδή του bulling. τόµ. Β, σ. 852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Πειραµατικά

Σχολεία και τη συνακόλουθη υποβάθµιση του θεσµού. τόµ.
Β, σ. 854, 855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις χαµένες
διδακτικές ώρες σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας εξαιτίας των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικούς. τόµ. Β, σ. 1247,
1248, 1249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης της καθαριότητας των σχολικών µονάδων και των εργασιακών δικαιωµάτων των καθαριστριών.
τόµ. Γ, σ. 1873, 1874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. τόµ. Γ,
σ. 2017, 2018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και στα
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) Ειδικής Αγωγής. τόµ. Γ, σ. 2019, 2020, 2021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2322.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2457,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2457, 2459, 2491, 2494, 2498,
2502, 2790, 2791, 2826, 2833, 2845.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2498,
2502, 2790, τόµ. Ε, σ. 3638, 3644, 3646.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης χρηµατοδότησης των σχολικών µονάδων του Δήµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε, σ. 3039, 3040.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3644-3646, 3658, 3659.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου. τόµ. ΣΤ, σ. 3757, 3758, 3759.
ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΘΟΕΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κορινθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1901.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
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Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 129, 223 - 225.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τις παραιτήσεις διοικητών νοσοκοµείων και β) µε
τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών
µονάδων. τόµ. Ε, σ. 3005, 3006, 3007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση εξόφληση των οφειλόµενων ποσών έναντι νοσηλίων στα προνοιακά ιδρύµατα της Αχαΐας. τόµ. Ε, σ. 3008,
3009.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3008,
τόµ. ΣΤ, σ. 3767, τόµ. Ζ, σ. 4379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα κατάργησης της Ανώνυµης Εταιρείας Συστήµατος
Αµοιβών των Νοσοκοµείων "ΕΣΑΝ Α.Ε.". τόµ. Ε, σ. 3009,
3010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για την προστασία των πολιτών του
Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων
στην περιοχή. τόµ. Ε, σ. 3012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
φαρµάκων από την ελληνική αγορά. τόµ. Ε, σ. 3012, 3014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου Ελλάδος από την ελεύθερη
διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια. τόµ. Ε, σ. 3015.
Οµιλία του σε επίκαριη ερώτηση, σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων. τόµ. ΣΤ,
σ. 3765, 3766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά «µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα κέντρα κράτησης». τόµ. ΣΤ, σ. 3766,
3767.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3907.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 53.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 176, 177.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 176,
177, 666, 671, 672, τόµ. Β, σ. 734, 735, 861, 1115, τόµ. Γ,
σ. 1425, 1439, 1440, 1441, 1547, 1661, 1677, 1714,
1715, 1725, 1909, 1910, τόµ. Δ, σ. 2213, 2231, 2379,
2398, 2400, 2910, 2913, 2919, τόµ. Ε, σ. 2978, 3041,
3174, 3182, 3392, 3550, 3551, 3636, τόµ. ΣΤ, σ. 3989,
4044, 4070, 4071, 4076, 4077, 4078, 4079, τόµ. Ζ, σ.
4791.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 306.

Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 608, 609.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί της προτάσεως της Προέδρου
της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής
επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του
κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 608, 609.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 646, 647.
Αναφορά του στην επίθεση που σηµειώθηκε στα γραφεία
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 666, τόµ. Β, σ. 735,
796, 797.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο 3 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 741.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου (αναπληρωτή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας) του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Β, σ. 766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των εσόδων, τις αποκλίσεις από τους στόχους του προϋπολογισµού και την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών
του δηµοσίου. τόµ. Β, σ. 859, 860.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1116, 1137-1139, 1143.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1143.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την µετάδοση των συνεδριάσεων των Επιτροπών από το Κανάλι
της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1376.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
θα συζητηθούν µαζί η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτή-
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των Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που
σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων» και η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνης Σαµαράς και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές του
κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης,
της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ.
Γ, σ. 1377.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1425.
Αναφορά του στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1440, 1441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1546, 1547,
1652.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", λόγω µη απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ακύρωσης του διαγωνισµού
για τον αυτοκινητόδροµο Πάτρα - Πύργος. τόµ. Γ, σ. 1676,
1677.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας σε ηµέρες που
δεν ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής και συµπίπτουν µε τις συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. Γ,
σ. 1715.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1715,
1769.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20
Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Πε-

ριεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1769.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Δηµόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1858, 1859, 1910, 1965-1967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2213, 2214, 2253, 2254, 2323, 2379, 2394.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απόσυρση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", και στην διεξαγωγή
ψηφοφορίας δι’ ανεγέρσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση,
για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2913,
τόµ. Ε, σ. 2944, 2951, 2969, 2974.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε." και τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35)» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συζητήσεις της Κυβέρνησης για "διπλό νόµισµα". τόµ. Ε, σ. 3046,
3047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3118, 3177, 3182.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3206-3208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3565, 3566-3568, 3599.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3636, 3657, 3658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αί-
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τησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3727,
3728, 4203.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4000, 4032, 4033, 4034,
4044, 4071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4000, 4032, 4033, 4034, 4044, 4076, 4077, 4078,
4079.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4000, 4002.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4203.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4791.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4791, 4826, 4827.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δήλωσή του (γραπτή) µε την οποία ζητείται η δυνατότητα
παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α, σ. 10.
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 18.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 105-107, 216.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 216,
τόµ. Ε, σ. 3299, τόµ. ΣΤ, σ. 3911, 3912.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέ-

ρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 1291,
1304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1757-1759.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3285-3287, 3289, 3299.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3909-3911, 3941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4315-4317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4370, 4371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4815-4818.
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Γρεβενών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1203.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4199.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Δωδεκανήσου (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α,
σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη τήρη-
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ση του πρωτοκόλλου επίσηµων προσκεκληµένων κατά τις
πρόσφατες δηµόσιες εκδηλώσεις στη Ρόδο για την εθνική
επέτειο ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. τόµ.
Β, σ. 1263, 1264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φηµολογούµενη έκτακτη εισφορά. τόµ. Β, σ. 1335, 1336, 1337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανησυχητική αύξηση εισερχοµένων µεταναστών. τόµ. Γ, σ. 1680,
1682.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2458, 2483, 2484, 2826, 2827.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2826,
2893, τόµ. Ε, σ. 3633, τόµ. Ζ, σ. 4632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγγελία µεταβολής του ΦΠΑ των νησιών. τόµ. Ε, σ. 3147, 3148,
3149.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3633.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τον ΦΠΑ των αποµακρυσµένων νησιών. τόµ. Ζ, σ. 4632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία των τραπεζών της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5001.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2110, 2111, 2112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4176.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4177.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επω-

νυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Δράµας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 99-101.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 610, 611.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 611,
τόµ. Β, σ. 753, 774, 1994, 2058, τόµ. ΣΤ, σ. 3888, 3890,
3895, τόµ. Ζ, σ. 4455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 725.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1891, 1908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3117, 3123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3723,
3726.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3897.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Φθιώτιδας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2169.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3794.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4047.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4057.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1823-1825, 1845, 1850, 1910-1912,
1985, 1986.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1886,
1901, 1910, 1985, 1987.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1986.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-

κυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2177.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4184.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4184.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, (µε πολιτικό όρκο), σε αντικατάσταση
του Βουλευτή κ. Χουντή, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ζ, σ.
4365.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Μεσσηνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 8, 25.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2240.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Αρκαδίας (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α, σ. 8,
24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 650,
695, 696, τόµ. Β, σ. 732, 754, 1164, 1173, 1305, τόµ. Γ, σ.
1376, 1441, τόµ. Δ, σ. 2400, τόµ. Ζ, σ. 4481, 4820, 4871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 696, 697, 700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1163, 1164, 1173, 1175, 1184.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1454, 1456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1502.
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Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1781, 1782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1948.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ.
Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
ταµειακών διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωµή αγροτικών ενισχύσεων. τόµ. Β, σ. 1112, 1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του κόστους διέλευσης από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 2035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2831, 2832.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2986,
2987, τόµ. Ε, σ. 3068, 3071, 3180, 3383, 3635, 3636,
τόµ. ΣΤ, σ. 4138.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την έναρξη του προγράµµατος "Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον" στα πλαίσια του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ-νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκκίνηση
της οικοδοµικής δραστηριότητας. τόµ. Ε, σ. 2987.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την έναρξη του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση
κατ’ Οίκον» στο πλαίσιο του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης
(ΣΕΣ-νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας και β) µε τις καθυστερήσεις πληρω-

µών του προγράµµατος "Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον". τόµ. Ε,
σ. 3068, 3069, 3070, 3071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των συµβάσεων-συµπράξεων δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα
(ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση απορριµµάτων. τόµ. Ε, σ. 3257,
3258, 3259.
Οµιλία του στη συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων, σχετικά α) µε την υλοποίηση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων στους
κτηνοτρόφους της χώρας και β) µε τις αδικίες που προκύπτουν από την ανισοκατανοµή βοσκοτόπων σύµφωνα µε
την κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ.
Ε, σ. 3383, 3385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των συµβάσεων ΣΔΙΤ (συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα) για τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. Ε, σ. 3543,
3544.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3635, 3636, 3646, 3657.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4147, 4148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4147,
4148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
των τριών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων του Αγρινίου στην
Πάτρα. τόµ. ΣΤ, σ. 4231, 4232.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία της ως Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. τόµ.
Α, σ. 34-36.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α, σ. 37, 38, 39.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 38, 39,
41, 44, 67, 68, 72, 76, 81, 84, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 98,
99, 103, 107, 108, 112, 116, 119, 123, 124, 127, 128,
129, 131, 133, 136, 137, 141, 147, 148, 149, 153, 173,
175, 176, 179, 180, 197, 214, 216, 217, 218, 219, 221,
222, 223, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
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242, 255, 263, 269, 293, 305, 307, 308, 309, 310, 311,
312, 313, 315, 316, 318, 551, 572, 573, 574, 575, 583,
590, 602, 603, 604, 606, 608, 610, 611, 613, 614, 616,
618, 619, 620, 622, 623, 625, 631, 645, 650, 656, 659,
661, 662, 664, 669, 671, 672, 673, 674, 692, τόµ. Β, σ.
732, 733, 734, 735, 738, 741, 742, 743, 747, 748, 750,
753, 754, 771, 773, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784,
786, 787, 788, 789, 791, 792, 794, 824, 825, 827, 829,
830, 831, 832, 833, 837, 839, 840, 851, 853, 854, 856,
1284, 1287, 1289, 1292, 1295, 1299, 1300, 1301, 1302,
1304, 1305, 1306, 1307, τόµ. Γ, σ. 1355, 1376, 1380,
1381, 1384, 1386, 1394, 1396, 1400, 1401, 1402, 1407,
1410, 1412, 1413, 1415, 1417, 1420, 1425, 1438, 1439,
1440, 1441, 1442, 1448, 1452, 1455, 1504, 1505, 1506,
1507, 1508, 1510, 1511, 1586, 1587, 1590, 1624, 1625,
1821, 1826, 1827, 1829, 1831, 1834, 1837, 1838, 1973,
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1983, 1984, 1985, 1996,
1997, 1998, 2051, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, τόµ. Δ,
σ. 2117, 2121, 2188, 2189, 2190, 2193, 2194, 2195,
2200, τόµ. Ε, σ. 3089, 3090, 3094, 3098, 3277, 3287,
3288, 3289, 3290, 3293, 3298, 3299, 3301, 3303, τόµ.
ΣΤ, σ. 3718, 3719, 3720, 3752, 3753, 3770, 3821, 3822,
3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3832, 3833, 3836, 3837,
3840, 3841, 3842, 3844, 3846, 3847, 3887, 3888, 3890,
3891, 3893, 3895, 3896, 3898, 3899, 3906, 3911, 3912,
3913, 3914, 3916, 3917, 3926, 3931, 3933, 3934, 3975,
3980, 3988, 3989, 3990, 3991, 3993, 3994, 3999, 4000,
4001, 4002, 4070, 4071, 4097, 4100, 4103, 4109, 4111,
4112, 4113, 4114, 4116, τόµ. Ζ, σ. 4365, 4366, 4387,
4447, 4448, 4456, 4457, 4458, 4489, 4493, 4494, 4788,
4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4798,
4837, 4870, 5023, 5025, 5027, 5029, 5039.
Αναφορά της στους πληµµυροπαθείς του Έβρου. τόµ. Α,
σ. 41.
Αναφορά της στους εκλεγέντες στα αξιώµατα για τη συγκρότηση του Προεδρείου της Βουλής. τόµ. Α, σ. 44.
Αναφορά της στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης
και της ψηφοφορίας επί των Προγραµµατικών Δηλώσεων
της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 45 - 46.
Αναφορά της σχετικά µε την έκδοση, κυκλοφορία και επίδοση εγγράφων, µε ηµεροµηνίες 6 και 7 Φεβρουαρίου
του 2015, φεροµένων ως εκδοθέντων "µε εντολή Προέδρου" από διαφόρους Προϊσταµένους Διευθύνσεων. τόµ.
Α, σ. 103.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 124, 313,
314, 607, 671, τόµ. Β, σ. 773, 774, 782, 785, 787, 1301,
τόµ. Γ, σ. 1413, 1995, τόµ. Δ, σ. 2193, 2194, τόµ. ΣΤ, σ.
3926, τόµ. Ζ, σ. 4457.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 133, 138,
139, 153.
Αναφορά της στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης
επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ.
Α, σ. 63, 64.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών
δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 71, 112, 115.
Αναφορά της στο άρθρο 28 του Συντάγµατος. τόµ. Α, σ.
89.

Αναφορά της στη δυνατότητα πολιτικών παρεµβάσεων
και τον σχολιασµό των οµιλιών της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου επί της έδρας. τόµ. Α, σ. 90.
Αναφορά της στο ζήτηµα σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνεται ο πολίτης για τα τεκταινόµενα στο Κοινοβούλιο. τόµ. Α, σ. 173.
Αναφορά της στο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τα
ζητήµατα πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής. τόµ.
Α, σ. 197.
Αναφορά της στη διαδικασία διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή του Πρόεδρου της Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1, 2, 4 και 5 του Συντάγµατος και τις οικίες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Α, σ. 271, 277.
Ενηµέρωση της σχετικά µε τη συνάντησή της µε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου. τόµ. Α, σ. 293.
Αναφορά της στο άρθρο 86 του Συντάγµατος (Δίωξη κατά µελών της Κυβέρνησης - Ειδικό Δικαστήριο) και στο ν.
3126/19-3-2003 (Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών)
καθώς και στην διαδικασία διαβίβασης και ανακοίνωσης
των δικογραφιών στην Ολοµέλεια της Βουλής. τόµ. Α, σ.
305.
Πρότασή της κατόπιν απόφασης συνολικά του Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης
ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια
παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και
όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν το καθήκον
τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ.
Α, σ. 306.
Οµιλία της επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 306, 307, 308, 309, 312, 313, 315,
316, 317.
Αναφορά της στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης
και της ψηφοφορίας (άρθρα 62, 61 παρ. 1 κ 2 του Συντάγµατος και άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής) επί της
αίτησης άρσης της ασυλίας του Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη.
τόµ. Α, σ. 317, 319.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 553-567, 572, 574,
576, 578, 579, 580, 583, 584, 613, 618, 620, 624, 625.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί της προτάσεως της Προέδρου
της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύστα-
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ση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής
επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του
κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 568, 582, 583, 584,
585, 604, 608.
Αναφορά της στη 15η Μαρτίου 1943, ηµέρα µνήµης της
έναρξης της "Τελικής Λύσης" για τους εβραϊκής καταγωγής
και Ροµά Θεσσαλονίκης. τόµ. Α, σ. 625.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 646, 647, 648, 649, 650,
661.
Αναφορά της στην απόρριψη από την Εισαγγελία του αιτήµατος των προφυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να παραστούν στη συζήτηση επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη
λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Α, σ. 648.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 743, 744, 748, 746, 748, 750, 751.
Οµιλία της επί του παρεµπίπτον ζητήµατος σύµφωνα µε
το άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής, το οποίο ετέθη από τους Βουλευτές κ.κ. Μ. Βορίδη και Σ. Γεωργιάδη, κατά
τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 751, 752, 753.
Οµιλία της για ψήφιση από το Σώµα του ψηφίσµατος που
κατέθεσε η κ. Α. Βαγενά µε θέµα: "Διαµαρτυρία των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια
της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση".
τόµ. Β, σ. 755, 848.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 771, 833, 834, 835,
836.
Αναφορά της στο αίτηµα (της Βουλευτού κ. Θ. Μπακογιάννη), για άδεια απουσίας της στο εξωτερικό, προκειµένου να συµµετάσχει στο Συµβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. τόµ. Β, σ. 785, 786, 787.
Αναφορά της στην Επιτροπή "πόθεν έσχες" της Βουλής.
τόµ. Β, σ. 786.
Πρότασή της για διατύπωση αντιρρήσεων επί των κατατεθειµένων τροπολογιών του νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών ορ-

γάνων και λοιπές διατάξεις" και δι’ εγέρσεως ψηφοφορία.
τόµ. Β, σ. 824, 827.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 824, 827, 833, 834, 835,
836.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 827.
Αναφορά της επί της ψήφισης του ψηφίσµατος που κατέθεσε η κ. Α. Βαγενά µε θέµα: "Διαµαρτυρία των Βουλευτών
του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο
κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση". τόµ. Β,
σ. 848, 849.
Αναφορά της στο ζήτηµα του σχολικού εκφοβισµού και
του bulling. τόµ. Β, σ. 851, 853, 854.
Παρέµβασή της στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών κ. κ. Π. Καµµένου, Ν. Καραθανασόπουλου
και Χ. Κέλλα. τόµ. Β, σ. 891.
Αναφορά της στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης
επί των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που απαιτούνται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 1282.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 1288.
Αναφορά της στο άρθρο 67 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε την διαδικασία που εγείρεται η συζήτηση επί Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1301, 1302.
Αναφορά της στο άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής,
σχετικά µε το πότε µπορεί να γίνει επίκληση προσωπικού
ζητήµατος. τόµ. Β, σ. 1301, 1302.
Αναφορά της στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1355.
Συλλυπητήρια αναφορά της στις οικογένειες της Μπούµπας Δηµητροκάλλη, αδελφής του Μανώλη Γλέζου, του
Σωτήρη Μπάγια, αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της
Μαρίας Λουλέ, αγωνίστριας της Αριστεράς και µέλους του
ΚΚΕ. τόµ. Γ, σ. 1355, 1399.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την µετάδοση των συνεδριάσεων των Επιτροπών από το Κανάλι
της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1376.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
θα συζητηθούν µαζί η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
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και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που
σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων» και η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνης Σαµαράς και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές του
κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης,
της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ.
Γ, σ. 1376, 1381.
Αναφορά της στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1377, 1380, 1381, 1399, 1420.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1381.
Αναφορά της στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1439, 1441, 1442, 1455.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων
κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1450,
1586.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1454, 1455, 1456.
Αναφορά της στην συγκρότηση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής". τόµ. Γ, σ. 1507.
Αναφορά της στην επίκληση της λέξης "λαθροµετανάστες" εντός της αίθουσας της Ολοµέλειας της Βουλής από
Βουλευτές. τόµ. Γ, σ. 1507.
Αναφορά της σχετικά µε το "πόσο ανοιχτό είναι ή δεν είναι το Κοινοβούλιο" και στην πολιτική της Βουλής σε σχέση

µε τα συλλαλητήρια, σε σχέση µε τα κινήµατα και τους πολίτες γενικά. τόµ. Γ, σ. 1507, 1508, 1511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1583, 1585.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των
καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 1624.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1791.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Δηµόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1837,
1838.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1990-1992, 1993, 1994, 1995.
Αναφορά της στη συµπλήρωση εβδοµήντα χρόνων από
τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και στη συµµετοχή της
στις εκδηλώσεις µνήµης, ως εκπροσώπου της Βουλής, στη
Ρωσία και στο Μαουτχάουζεν. τόµ. Γ, σ. 2050.
Παρέµβασή της να πραγµατοποιηθεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής ειδική συνεδρίαση µνήµης των θυµάτων και των ολοκαυτωµάτων. τόµ. Γ, σ. 2050.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της
Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2058.
Ανακοίνωση της ότι έχει προσκληθεί από την Επιτροπή
Δικαιωµάτων και Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου, που
θα συνεδριάσει µε θέµα την µετανάστευση. τόµ. Δ, σ. 2117.
Αναφορά της στις Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς
88/35 27-4-2015, 105/46 30-4-2015 και την εκπρόθεσµη
122/58 5-5-2015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις" και που υπάρχει αµφισβήτηση
από πλευράς Προεδρείου ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Δ, σ. 2189, 2190.
Οµιλία της στη συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι
τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής, οι Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 274-2015, 105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-52015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Η-

189
λεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2189, 2190, 2191, 2192, 2195,
2199.
Αναφορά της στη σύσταση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες". τόµ. Δ, σ. 2203, 2204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2203, 2205.
Αναφορά της στη συµπλήρωση πενήντα δύο χρόνων από
την ηµέρα δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη, Βουλευτή
της ΕΔΑ. τόµ. Ε, σ. 3089.
Παρέµβασή της στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο
142Α του Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3299, 3303.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3926.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3931.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3988, 4001, 4069, 4070.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3999.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4000, 4002.
Αναφορά της στις δηλώσεις του Ανεξάρτητου Εµπειρογνώµονα του ΟΗΕ για το χρέος, του κ. Bohoslavsky, µε τις
οποίες γνωστοποιεί ότι υπάρχει µείζον ζήτηµα σεβασµού
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε σχέση µε τις διαδικασίες
αποπληρωµής του χρέους. τόµ. ΣΤ, σ. 4099.
Αναφορά της από την Έδρα της Βουλής, στον Πρόεδρο
της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης κ. Κλοντ Μπαρτολόν και
στην Πρόεδρο της Ιταλικής Εθνοσυνέλευσης κ. Μπολντρίνι,
οι οποίοι αµφότεροι µε κοινό άρθρο που δηµοσιεύθηκε σε
ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες και στη Γαλλία και στην
Ιταλία, επισηµαίνουν ότι ο δρόµος που έχει πάρει η Ευρώπη
στην ελληνική περίπτωση είναι ο λάθος δρόµος. τόµ. ΣΤ, σ.
4099.
Αναφορά της από την Έδρα της Βουλής, στον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Γιαννάκη Οµήρου που, µε επιστολή του, εκδήλωσε
τη συµπαράστασή του προς τον ελληνικό λαό. τόµ. ΣΤ, σ.
4099.
Αναφορά της στον τρόπο µε τον οποίο οι τηλεοπτικοί
σταθµοί κάλυψαν τις τελευταίες ηµέρες το θέµα του δηµοψηφίσµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4100.

Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4112, 4113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4323, 4324, 4325.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)" και τον χρόνο περαίωσής της. τόµ. Ζ, σ. 4365,
4366, 4367.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4389-4391.
Αναφορά της στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην
Κύπρο. τόµ. Ζ, σ. 4447.
Αναφορά της στην επέτειο συµπλήρωσης πενήντα χρόνων από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα. τόµ. Ζ, σ.
4447.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4447, 4448, 4453, 4454, 4457, 4458.
Αναφορά της στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4455, 4456, 4448, 4449.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος τόµ. Ζ, σ. 4457.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4491, 4492, 4493, 4494.
Οµιλία της επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος που ετέθη,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής, από τους Βουλευτές κ.κ. Δ. Κοδέλα και Ι. Ζερδελή,
που αφορά τη µη διανοµή των παραρτηµάτων που αναφέρονται στο µνηµόνιο, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ.
4788.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
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Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4788, 4789,
4795.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4788,
4791, 4795.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4789, 4796, 4797, 4798.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4838, 4870, 4871, 4872.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ψήφιση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", λόγω της µη
απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Ζ, σ. 4905, 4906, 4907.
Οµιλία της στην εκδήλωση µνήµης για τα θύµατα του ναζισµού και τους τόπους µαρτυρίου και ολοκαυτώµατος στην
Ελλάδα και συζήτηση για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών. τόµ. Ζ, σ. 5023, 5025.
Οµιλία της στη συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης
της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ, σ. 5027,
5029, 5037, 5039.
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φωκίδος (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
ΚΩΤΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ευρυτανίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 781.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1569.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2184.

Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 119.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1441,
1571, 1995, τόµ. Δ, σ. 2092, 2149, 2262, τόµ. Ε, σ. 3182,
τόµ. ΣΤ, σ. 3901, 4004, 4005, 4210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1468, 1469,
1500, 1571.
Αναφορά του στην συγκρότηση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής". τόµ. Γ, σ. 1500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1827-1829, 1914, 1978, 1985, 1988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «προκλητικές ενέργειες φανατικών µουσουλµάνων εντός της Ελληνικής Επικράτειας». τόµ. Γ, σ. 2041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2058-2060, τόµ. Δ, σ. 2149, 2161.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3108, 3110.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3714.
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Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4379-4381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4456.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4456.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4457.
Ορισµός του ως αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, στη θέση του
έως τώρα αναπληρωτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και
Βουλευτή Αττικής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. Ζ, σ. 4628.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λαρίσης (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Εκλογή του στο αξίωµα του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 179,
τόµ. Γ, σ. 2023, 2024, τόµ. Δ, σ. 2344, 2345, τόµ. Ε, σ.
3182, τόµ. ΣΤ, σ. 4117, 4134, 4205, 4206.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 578.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 614, 615, τόµ. Β, σ. 1149, 1150, 1151, 1152,
1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1163,
τόµ. Γ, σ. 1527, 1528, 1529, 1532, 1535, 1537, 1541,
1542, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 2012, 2013,
2063, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, τόµ. Δ, σ. 2090,
2091, 2092, 2097, 2099, 2101, 2241, 2243, 2244, 2246,
2247, 2248, 2251, 2254, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845,
2850, 2857, τόµ. Ε, σ. 2927, 2938, 3011, 3012, 3013,
3014, 3153, 3154, 3157, 3158, 3161, 3163, 3241, 3246,
3249, 3250, τόµ. ΣΤ, σ. 4217, 4218, 4226, 4227, 4230.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Β, σ. 1151, 1152, 1154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις χαµένες
διδακτικές ώρες σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας εξαι-

τίας των κενών θέσεων σε εκπαιδευτικούς. τόµ. Β, σ. 1247,
1248, 1249.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ, σ. 2021, 2022, 2023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης στελέχωσης των παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκοµείων Τρικάλων και Καρδίτσας. τόµ. Γ, σ. 2024, 2025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων του οµίλου
"EUROMEDICA - ΑΡΩΓΗ" της περιοχής Θεσσαλίας. τόµ.
Δ, σ. 2343, 2344, 2345.
Οµιλία του στη συζήτηση για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου Καραγκούνη. τόµ.
Δ, σ. 2532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στη νοσοκοµειακή µονάδα "Αµαλία Φλέµινγκ". τόµ. Ε,
σ. 2991, 2992, 2993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3181, 3182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των µηλοπαραγωγών στο Δήµο Αγιάς του Νοµού Λάρισας. τόµ. Ε, σ. 3266, 3267, 3268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας στη Μαγνησία. τόµ. Ε, σ. 3389, 3390,
3391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 37023704, 4117, 4133, 4134, 4154, 4205.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4133.
ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηµαθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 28612863, τόµ. Ε, σ. 2967, 2969, 2973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποτροπή της σύναψης και έγκρισης της Διατλαντικής Εταιρικής
Σχέσης Εµπορίου Επενδύσεων (ΤΤΙΡ). τόµ. Ε, σ. 3333,
3334.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επω-
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νυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καρδίτσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1534, 1535,
1537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2173.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3120, 3121, 3170, 3173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3735,
3736, 4186, 4188.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4186.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Α, σ.
31.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρων, Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ.
Α, σ. 37.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώ-

σεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 123, 129, 168-170, 182.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 307, 310, 311, 312, 316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση του
Ελληνικού Δηµοσίου στη νέα συλλογική σύµβαση της ΔΕΗ.
τόµ. Β, σ. 1250, 1251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της χώρας. τόµ. Γ, σ. 1707, 1708, 1709.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1707,
1712, 1914, τόµ. Ε, σ. 2947, 2950, 2951, 3068, 3074,
3380, τόµ. ΣΤ, σ. 3694, 3921, τόµ. Ζ, σ. 4822, 5027,
5028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη εγκατάσταση δύο ιδιωτικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε καύση βιοµάζας, στην περιοχή της
Δηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών του Δήµου Θέρµης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ, σ. 1710,
1711.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1765, 1766.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1913, 1914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2950,
2951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου και την ενεργειακή πολιτική. τόµ. Ε, σ. 3066, 3067.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε την έναρξη του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση
κατ’ Οίκον» στο πλαίσιο του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης
(ΣΕΣ-νέο ΕΣΠΑ) 2014-2020 και επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότητας και β) µε τις καθυστερήσεις πληρωµών του προγράµµατος "Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον". τόµ. Ε,
σ. 3069, 3070, 3071.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονάδα
βιοµάζας στη θέση Κοπανάδες στην Π.Ε. Ηρακλείου. τόµ.
Ε, σ. 3072, 3073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. τόµ. Ε, σ. 3074, 3075, 3076.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επέκτασης της ρύθµισης των εκατό δόσεων και στα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τη ΔΕΗ. τόµ. Ε, σ. 3372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα την εφαρµογή
των αποφάσεων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ Α.Ε.». τόµ. Ε, σ.
3373, 3374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις µονάδες αφαλάτωσης.
τόµ. Ε, σ. 3374, 3375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ορισµένων έργων και δραστηριοτήτων. τόµ.
Ε, σ. 3375, 3376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών
στέγης. τόµ. Ε, σ. 3376, 3377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής πολιτικής
για περιορισµό των ρύπων τόσο από τις νέες όσο και από
τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες. τόµ. Ε, σ. 3378, 3379,
3380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3692,
3694, 3695, 3709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση υποβολής της δήλωσης του επαγγελµατία αγρότη κατ’ εφαρµογή του ν. 4254/2014. τόµ. ΣΤ, σ. 3810.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3919, 3920, 3921.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3921.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Ζ, σ.
4434.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό

Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4822.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον ίδιο. τόµ. Ζ, σ.
5014.
Οµιλία του στη συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης
της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ, σ. 5028.
ΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Φθιώτιδας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1532.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1779.
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2182.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3172.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 3994.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
Ορισµός του ως Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Λαϊκή Ενότητα". τόµ. Ζ, σ. 5031.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α, σ. 8,
24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζή-
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τησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 138, 139.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 139, 140, 141.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 141,
656, τόµ. Γ, σ. 1707, 1725, 1726, 1737, 1743, 1840,
2071, 2072, τόµ. Δ, σ. 2088, 2099, 2244, τόµ. Ε, σ. 3020,
3074, 3630, 3631, 3638, 3657, 3660, τόµ. ΣΤ, σ. 3847,
3888, 3890, 3891, τόµ. Ζ, σ. 4457, 4459, 4460, 4489,
4490.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 307.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 582, 583.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί της προτάσεως της Προέδρου
της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής
επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του
κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 582, 583, 584, 585.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1394, 1395, 1396.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). τόµ. Γ,
σ. 1706, 1707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της χώρας. τόµ. Γ, σ. 1706, 1707, 1708,
1709.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1722, 1723, 1725, 1727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµει-

ακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1722, 1723, 1727, 1741, 1742, 1743, 1784, 1785, 1786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2067-2069, τόµ. Δ, σ. 2102, 2103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2820, 2821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. τόµ. Ε, σ. 3073, 3074, 3075.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: "Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του φαινοµένου", σύµφωνα µε το άρθρο 137 του Κανονισµού της Βουλής, µε τη διαδικασία της γενίκευσης. τόµ. Ε, σ. 3630,
3631.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3630, 3631, 3646, 3647, 3648,
3650, 3653, 3658, 3659.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3659,
3660, τόµ. ΣΤ, σ. 3890, τόµ. Ζ, σ. 4457, 4461.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3844, 3887, 3888, 3889,
3890, 3891, 3894.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4453, 4459, 4461, 4489, 4490.
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Εκλογή του στο αξίωµα του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής για την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 130, 131.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 131,
τόµ. Β, σ. 733, 774, τόµ. Γ, σ. 1413, τόµ. Δ, σ. 2191, τόµ.
ΣΤ, σ. 3840, 3842.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 577.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Β, σ. 1144, 1145, 1146, 1148, τόµ. Γ, σ. 1542, 1547,
1551, 1687, 1688, 1737, 1741, 1907, 1908, 1909, 1910,
1913, 1914, 1917, 1921, 2023, 2024, 2028, τόµ. Δ, σ.
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2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2280, 2282,
2309, 2311, 2312, 2313, 2477, 2478, 2479, 2482, 2488,
2814, 2816, 2817, 2822, 2823, 2824, 2826, τόµ. Ε, σ.
2942, 2946, 2947, 2950, 2952, 2953, 3062, 3065, 3066,
3068, 3071, 3138, 3144, 3268, 3392, 3664, 3668, τόµ.
ΣΤ, σ. 3741, 3744, 3746, 3750, 3751, 3752, 4004, 4005,
4006, 4014, 4015, 4204, 4205, 4296, 4305, τόµ. Ζ, σ.
4432, 4441, 4632, 4639.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1413.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1746.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον προπηλακισµό που δέχθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Βαρουφάκης. τόµ. Γ,
σ. 2021.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2479, 2480.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δολοφονική επίθεση
κατά µέλους του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ.
3063.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των µηλοπαραγωγών στο Δήµο Αγιάς του Νοµού
Λάρισας. τόµ. Ε, σ. 3267, 3268.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για τους νεοάστεγους. τόµ. Ε, σ. 3359,
3360.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Εθνικό
Στρατηγικό Σχεδιασµό για τη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης. τόµ. Ε, σ. 3387, 3388, 3389.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 3744.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3840.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις παρεµβάσεις για την ανάπλαση του Πεδίου
του Άρεως. τόµ. Ζ, σ. 4439.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων του
ταφικού τύµβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης του Δήµου
Ορεστιάδας. τόµ. Ζ, σ. 4642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4822.
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Ορισµός της ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
κόµµατος το "ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ". τόµ. Α, σ. 50.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 68.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 663, 664, τόµ. Β, σ.
761, 762, 771.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 831.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1116.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β, σ.
1116, 1156, 1182.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1159,
1161, 1325, 1326, τόµ. Γ, σ. 1380, 1442, 1547, 1985, τόµ.
Δ, σ. 2385, 2494, τόµ. Ε, σ. 2974, 2978, 3555, 3556, τόµ.
ΣΤ, σ. 3828, 3846, 3898, τόµ. Ζ, σ. 4818.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της οικονοµικής συνδροµής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο την κοινωνική συνοχή. τόµ. Β, σ. 1333, 1334,
1335.
Αναφορά της στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1380.
Αναφορά της στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1380.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
θα συζητηθούν µαζί η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που
σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων» και η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνης Σαµαράς και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές του
κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης,
της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ.
Γ, σ. 1380.
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Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1424.
Αναφορά της στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1442.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1487, 1548.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2077.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απόσυρση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", και στην διεξαγωγή
ψηφοφορίας δι’ ανεγέρσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση,
για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2213.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2213, 2251-2253, 2312, 2385, 2386, 2390, 2391.
Αναφορά της στην κοινή δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Δ, σ. 2312.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2458.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2458, 2482, 2494.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2791, 2829.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Πε-

ριεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2953.
Αναφορά της στην µη απευθείας µετάδοση από το Κανάλι της Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της
αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε, σ. 3556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3578, 3579.
Οµιλία της επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ.
3828.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3828, 3899-3901.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4132.
Μ
ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του σε αντικατάσταση του κ. Κ. Δαµαβολίτη,
ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ, σ. 4109.
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κοζάνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 129.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 614,
τόµ. Β, σ. 754, τόµ. Γ, σ. 1715, 1723, 1726, 1729, τόµ. Ε,
σ. 3550, 3551.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 619.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 708, 709.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 710.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύ-
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ρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1730, 1770.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20
Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1745.
Αναφορά της στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1771.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2074.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2927.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
Οµιλία της στη συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης
της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ, σ. 5038.
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κυκλάδων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 622.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1519,
τόµ. ΣΤ, σ. 3833, 4013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1520.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4060.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4060.
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννί-

νων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 93.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 823,
τόµ. ΣΤ, σ. 3895, 3923, 3924, 3925, 4141, 4309, τόµ. Ζ,
σ. 4367, 4489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης που χαρακτηρίζει το Γενικό Λύκειο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων ως Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο. τόµ. Β, σ. 1241, 1242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1778.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4002.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4798.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Πειραιώς (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 157.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 664-666, 671.
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Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 671.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 762,
779, 840, τόµ. Δ, σ. 2857, τόµ. Ε, σ. 2947, 2956.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 762, 783, 836.
Αναφορά της επί της ψήφισης του ψηφίσµατος που κατέθεσε η κ. Α. Βαγενά µε θέµα: "Διαµαρτυρία των Βουλευτών
του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο
κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση". τόµ. Β,
σ. 762, 848.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών στους ναυτεργάτες. τόµ.
Γ, σ. 1672, 1673, 1674.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των φορολογικών διατάξεων για τους µικροµεσαίους αγρότες. τόµ. Γ, σ. 1876, 1877.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. Δ, σ. 2516, 2517.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2913,
2917-2919, 2920, 2921, τόµ. Ε, σ. 2972, 2975.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µισθοδοσία των µόνιµων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Ε, σ.
3272, 3273, 3274.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανασύσταση του «Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών» (ΙΓΜΕ). τόµ. Ε, σ. 3626, 3627, 3628.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους αγρότες της Κεντρικής Κορινθίας για ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από την
έντονη χαλαζόπτωση. τόµ. ΣΤ, σ. 4303, 4304.
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 81-83, 212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 773, 783.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 778,
860, 861, τόµ. Γ, σ. 1729.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιστολές
από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ), προς τα ασφαλιστικά ταµεία για την επένδυση των
ρευστών διαθεσίµων σε κρατικά repos. τόµ. Β, σ. 856, 857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ύψος των
δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και τις πηγές χρηµατοδότησής τους. τόµ. Β, σ. 857, 858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις.
τόµ. Β, σ. 858, 859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των εσόδων, τις αποκλίσεις από τους στόχους του προϋπο-

λογισµού και την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών
του δηµοσίου. τόµ. Β, σ. 859, 860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα έσοδα του
ΤΑΙΠΕΔ και την αποµείωση του Ελληνικού Δηµόσιου Χρέους. τόµ. Β, σ. 867.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1729, 1730, 1781, 1785, 1786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2114, 2157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διόρθωση
των µισθολογικών ανισοτήτων του κλάδου ΠΕ εφοριακών,
που διορίστηκαν µε την προκήρυξη 1Κ/2013/ΑΣΕΠ. τόµ. Ε,
σ. 3362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εσωτερική στάση πληρωµών και τον προγραµµατισµό της εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Ε, σ. 3363, 3364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΝΧ). τόµ. ΣΤ, σ. 3768,
3769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το επίδοµα
πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4228, 4229, 4230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
παραβίαση εφαρµογής των capital controls. τόµ. Ζ, σ.
4632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης αναφορικά µε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής
Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ, σ. 4633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αµοιβή
και ανάληψη καθηκόντων εκκαθαριστή από την Τράπεζα
της Ελλάδος για τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕYΒΟΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. τόµ. Ζ, σ. 4634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4819, 4820.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ευβοίας (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 132.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στα Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας της Εύβοιας. τόµ.
Ε, σ. 3050, 3051.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος τόµ. Ε, σ. 3054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4488, 4489.
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 8, 25.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 206.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β, σ.
1149, 1156, 1161.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1161.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2168.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2255.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
του Προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" και των δοµών παιδικής προστασίας των
δήµων. τόµ. Ε, σ. 3154.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του αεροδροµίου των Ιωαννίνων. τόµ. Ε, σ. 3308, 3309.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 37003702.
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 615.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανι-

κών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 615.
Αναφορά του στην απόρριψη από την Εισαγγελία του αιτήµατος των προφυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να παραστούν στη συζήτηση επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη
λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Α, σ. 648.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 806.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1159-1161.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1388.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1388-1390.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1840-1842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3583-3585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά «µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την απελευθέρωση λαθροµεταναστών από τα κέντρα κράτησης». τόµ. ΣΤ, σ. 3766,
3767.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3766.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4060.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4060-4062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4818.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Ευβοίας (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ύπαρξη
ή µη υποβολής αιτήµατος στις ελληνικές αρχές για δίµηνη
τεχνική παράταση του µνηµονίου καθώς και του περιεχοµένου του. τόµ. Β, σ. 861.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκοπή-καταστροφή του πρωτεύοντος Επαρχιακού Δικτύου «Χάνια Αυλωναρίου-Πλατάνα-Παραλία Κύµης». τόµ. Β, σ.
1262, 1263.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή αιγιαλού του Δήµου Ερέτριας από τον Οργανισµό
Λιµένων Νοµού Εύβοιας (ΟΛΝΕ). τόµ. Β, σ. 1338, 1339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1475, 1582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση παράνοµων διοδίων στον αυτοκινητόδροµο «Α11»
Σχηµαταρίου-Χαλκίδος. τόµ. Γ, σ. 1679, 1680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1835, 1918, 1985, 1989.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1985,
τόµ. Ε, σ. 2975, 3154, 3372, τόµ. ΣΤ, σ. 4136.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ύπαρξη
ή µη κατάλληλου πλαισίου από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές όσον αφορά τις Συµβάσεις Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης δίχως την αντίστοιχη κατοχή τίτλων-κρατικών
οµολόγων. τόµ. Γ, σ. 2025, 2026.
Αναφορά του στον προπηλακισµό που δέχθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γ. Βαρουφάκης. τόµ. Γ, σ. 2025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκοπή
της παραλιακής οδού Αιδηψού από κατολίσθηση και την
καταστροφή του επαρχιακού δικτύου Αιδηψού-Λίµνης. τόµ.
Γ, σ. 2044, 2045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια-

κυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2065, τόµ. Δ, σ. 2155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2393, 2394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
της Κυβέρνησης για την απασχόληση τριάντα εργαζοµένων
στο Δήµο Διρφύων - Μεσσαπιών. τόµ. Ε, σ. 3034, 3035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επέκτασης της ρύθµισης των εκατό δόσεων και στα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τη ΔΕΗ. τόµ. Ε, σ. 3372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα την εφαρµογή
των αποφάσεων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ Α.Ε.». τόµ. Ε, σ.
3373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, την ένταξη αυτού στη διοικητική δοµή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας. τόµ. Ε, σ. 3667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 37043706, 4134-4136.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αµοιβή
και ανάληψη καθηκόντων εκκαθαριστή από την Τράπεζα
της Ελλάδος για τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕYΒΟΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. τόµ. Ζ, σ. 4634.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. τόµ. Ζ, σ. 5005, 5006,
5007.
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Νοµού
Αττικής (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 148,
τόµ. Δ, σ. 2398, τόµ. ΣΤ, σ. 4027.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 150.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Πειραµατικά
Σχολεία και τη συνακόλουθη υποβάθµιση του θεσµού. τόµ.
Β, σ. 854, 855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2219-2221, 2316, 2317, 2398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2491, 2492, 2843.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3640, 3641.
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2188.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 264,
312, τόµ. Β, σ. 1121, 1300, 1301, τόµ. Ζ, σ. 4379, 4391,
4476, 4477, 4485, 4800, 4837, 4874, 4879.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 307, 308, 311, 312.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο 3 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 744, 746, 747.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 744, 746, 747.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3782.
Ανακοινώνεται του επιστολή του κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη,
Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, η Νέα Δηµοκρατία όρισε, σύµφωνα µε
το καταστατικό της, τον νέο Πρόεδρό της, τον Βουλευτή Β’
Αθηνών κ. Ευάγγελο - Βασίλειο Ι. Μεϊµαράκη. τόµ. ΣΤ, σ.
4222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4311, 4312, 4318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4393, 4394, 4395, 4396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4474, 4475, 4476, 4477, 4485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4872, 4873, 4874, 4875,
4877, 4879, 4800, 4880.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4879.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ψήφιση του σχεδίου νόµου
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του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", λόγω της µη
απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Ζ, σ. 4906, 4907.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Χίου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 23.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 214,
216, 217, 218, 221, τόµ. Β, σ. 891, 1120, τόµ. Γ, σ. 1737,
τόµ. Ζ, σ. 4832, 4837, 4838.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 223.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 223, τόµ.
Δ, σ. 2522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1120, 1187.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην επέκταση του διαδρόµου του αεροδροµίου της
Χίου. τόµ. Δ, σ. 2519, 2520, 2522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3730,
3734, 3743, 3746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη ρύθµιση εκκρεµών θεµάτων της Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΝΧ). τόµ. ΣΤ, σ. 3768,
3769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ακτοπλοΐας στον ευαίσθητο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Ζ, σ. 4443,
4444.
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 16, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 617, 618.
Αναφορά του στη 15η Μαρτίου 1943, ηµέρα µνήµης της

έναρξης της "Τελικής Λύσης" για τους εβραϊκής καταγωγής
και Ροµά Θεσσαλονίκης. τόµ. Α, σ. 625.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 767,
τόµ. Δ, σ. 2477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2186, 2195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4166,
4172.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4172.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 8, 25.
Εκλογή του στο αξίωµα του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 155, 159, 161, 165, τόµ. Β, σ. 716, 717, 809,
811, 1115, 1117, 1118, 1120, 1121, 1124, 1129, 1131,
1132, 1133, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190,
1191, 1280, 1281, 1346, τόµ. Γ, σ. 1464, 1670, 1676,
1677, 1679, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721,
1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1771,
1773, 1774, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783,
1784, 1785, 1786, 1881, 1884, 1885, 1886, 1889, 2038,
2039, 2041, 2042, τόµ. Δ, σ. 2171, 2172, 2173, 2174,
2176, 2177, 2178, 2319, 2320, 2322, 2323, 2356, 2379,
2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388,
2389, 2391, 2431, 2432, 2435, 2438, 2442, 2492, 2493,
2494, 2496, 2498, 2499, 2500, 2502, 2503, 2508, 2510,
2516, 2517, 2522, 2523, 2525, 2829, 2831, 2832, 2833,
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2834, 2836, 2838, 2839, 2840, τόµ. Ε, σ. 2985, 2986,
2987, 2988, 2994, 2997, 3029, 3030, 3079, 3080, 3085,
3087, 3255, 3256, 3259, 3262, 3301, 3327, 3331, 3332,
3339, 3340, 3341, 3342, 3562, 3564, 3566, 3568, 3569,
3570, 3572, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3581,
3582, 3613, 3620, 3626, 3627, 3628, 3630, 3631, 3633,
3635, τόµ. ΣΤ, σ. 3689, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695,
3812, 3814, 3816,
3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3928, 3931,
3941, 3942, 3948, 4029, 4032, 4034, 4036, 4039, 4040,
4041, 4044, 4045, 4164, 4165, 4166, 4173, 4307, 4308,
4310, 4311, 4313, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324,
4325, 4329, τόµ. Ζ, σ. 4370, 4379, 4381, 4382, 4384,
4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4391, 4395, 4396, 4401,
4459, 4464, 4465, 4470, 4476, 4477, 4478, 4484, 4485,
4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4493, 4494, 4798, 4799,
4800, 4801, 4809, 4811, 4812, 4815, 4818, 4819, 4820,
4822, 4825, 4826, 4836, 4837, 4838, 4870, 4871, 4872,
4874, 4875, 4879, 4885, 4891, 4905.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την απουσία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις", λόγω της ταυτόχρονης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας. τόµ.
Β, σ. 714, 719.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Β, σ. 718, τόµ. Δ, σ. 2522, τόµ. ΣΤ, σ. 4032, τόµ. Ζ, σ.
4388.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας",
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1116.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση για
την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, σχετικά µε την "πορεία
των ερευνών για τις υποθέσεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων και κοµµάτων, καθώς και για µεγαλοκαταθέτες των
λιστών HSBC (Λαγκάρντ), Λουξεµβούργου κ.ο.κ.". τόµ. Β,
σ. 1352.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1382-1384.
Αναφορά του στην συγκρότηση της "Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής". τόµ. Γ, σ. 1498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1498.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ακύρωσης του διαγωνισµού για τον αυτοκινητόδροµο Πάτρα Πύργος. τόµ. Γ, σ. 1677.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την εγκατάσταση παράνοµων διοδίων στον αυτοκινητόδροµο «Α11» Σχηµαταρίου-Χαλκίδος. τόµ. Γ, σ.
1680.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανησυχητική αύξηση εισερχοµένων µεταναστών. τόµ. Γ, σ. 1682.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας
σε ηµέρες που δεν ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής και συµπίπτουν µε τις συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. Γ, σ. 1713, 1714, 1716.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον καταστροφικό σεισµό
του Νεπάλ. τόµ. Γ, σ. 1882.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στον Πύργο Ηλείας. τόµ. Γ, σ. 2046.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2177.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2319, 2385, 2386.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον καθαρισµό του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Δ,
σ. 2508.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το αντίτιµο των διοδίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. τόµ. Δ, σ. 2518, 2519.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Δ, σ.
2525, 2526.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2838.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις επιπτώσεις της απόφασης εξαίρεσης της Ελλάδος από το πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. τόµ. Ε, σ. 2997.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το σχέδιο συγχώνευσης Αστυνοµικών Τµηµάτων. τόµ. Ε, σ. 3030.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την πρόθεση της Κυβέρνησης για την απασχόληση τριάντα εργαζοµένων στο Δήµο Διρφύων - Μεσσαπιών.
τόµ. Ε, σ. 3035, 3036.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υλοποίηση έργων και την προµήθεια υπηρεσιών που αφορούν στην αντιµετώπιση του µεταναστευτικού
κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας και άνευ δηµοσίευσης
προκήρυξης. τόµ. Ε, σ. 3085.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αξιοποίηση και την αναβάθµιση του Κέντρου
Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας. τόµ. Ε, σ. 3087.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µη εξάπλωση του καταρροϊκού πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. τόµ. Ε, σ.
3260, 3261, 3262.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αδυναµία των φρουτοπαραγωγών της Αχαΐας να διαθέσουν τα προϊόντα τους. τόµ. Ε, σ. 3263.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Ε, σ. 3328.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας των Ελλήνων
ναυτικών. τόµ. Ε, σ. 3331.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την επαναφορά της ενιαίας τιµής στο βιβλίο.
τόµ. Ε, σ. 3336.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. Ε, σ. 3336.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µη απευθείας µετάδοση
από το Κανάλι της Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε, σ. 3559.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία στο Νεώριο της Σύρου. τόµ. Ε, σ.
3615.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος προς τον Υπουργό
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: "Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη
του φαινοµένου", σύµφωνα µε το άρθρο 137 του Κανονισµού της Βουλής, µε τη διαδικασία της γενίκευσης. τόµ. Ε,
σ. 3630, 3631.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διανοµή και ανάρτηση της Ηµερήσιας Διάταξης της Ολοµέλειας. τόµ. ΣΤ, σ. 3688.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά α) µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και β) µε τις τεράστιες παραλείψεις στην κατάσβεση της φωτιάς του εργοστασίου
στον Ασπρόπυργο. τόµ. ΣΤ, σ. 3811.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4034.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ψήφιση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και
ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", λόγω της µη απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Ζ, σ.
4905, 4906, 4907.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 48.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 139.
Αναφορά του στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης
επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ.
Α, σ. 64.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 76, 128,
129, 173, 174, 175, 176, 182, 310, 312, 313, τόµ. Β, σ.
732, 738, 741, 742, 771, 773, 1252, τόµ. Γ, σ. 1380,
1396, 1399, 1439, 1442, 1464, 1502, 1503, 1505, 1507,
1508, 1510, 1541, 1624, 1625, 1661, 1723, 1725, 1729,
1748, 2058, 2062, τόµ. Δ, σ. 2082, 2083, 2085, 2088,
2137, 2166, 2479, 2823, 2826, 2857, τόµ. Ε, σ. 2947,
2950, 2969, 3556, 3574, τόµ. ΣΤ, σ. 3822, 3887, 3888,
3890, 3893, 3895, 3911, 3913, 3933, τόµ. Ζ, σ. 4386,
4491, 4793, 4795
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 87-89, 123, 127, 134,
138, 174, 180, 181, 182.
Αναφορά του στη δυνατότητα πολιτικών παρεµβάσεων
και τον σχολιασµό των οµιλιών της Προέδρου της Βουλής
κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου επί της έδρας. τόµ. Α, σ. 90.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 182, 309,
310, 312, 313, 314, τόµ. Β, σ. 771, 772, 773, 774, τόµ. Δ,
σ. 2089
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 308, 309, 310, 312, 315, 317.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 646, 650.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο 3 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 741.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 743, 746, 748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 770, 773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση του
Ελληνικού Δηµοσίου στη νέα συλλογική σύµβαση της ΔΕΗ.
τόµ. Β, σ. 1249, 1250, 1251, 1252.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Α-

205
ντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1376.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την µετάδοση των συνεδριάσεων των Επιτροπών από το Κανάλι
της Βουλής. τόµ. Γ, σ. 1376.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
θα συζητηθούν µαζί η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που
σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων» και η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνης Σαµαράς και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές του
κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης,
της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ.
Γ, σ. 1376.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1399, 1402.
Αναφορά του στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1440, 1441.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1464, 1466,
1468, 1473, 1538-1540, 1541, 1542, 1651, 1652.
Αναφορά του σχετικά µε το "πόσο ανοιχτό είναι ή δεν είναι το Κοινοβούλιο" και στην πολιτική της Βουλής σε σχέση
µε τα συλλαλητήρια, σε σχέση µε τα κινήµατα και τους πολίτες γενικά. τόµ. Γ, σ. 1507, 1508.

Αναφορά του στην επίκληση της λέξης "λαθροµετανάστες" εντός της αίθουσας της Ολοµέλειας της Βουλής από
Βουλευτές. τόµ. Γ, σ. 1508.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των
καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ.
Γ, σ. 1624.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", λόγω µη απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1651,
1652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας και στη Νοµική Σχολή Αθηνών. τόµ. Γ, σ. 1665.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας σε ηµέρες που
δεν ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής και συµπίπτουν µε τις συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. Γ,
σ. 1713, 1716.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1718, 1719, 1726, 1727,
1729, 1749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1718, 1719, 1726, 1729, 1730, 1749, 1750, 1752.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20
Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1744, 1745.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2082, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090,
2145, 2164, 2165, 2166.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2145,
2164.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
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Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2458, 2459, 2479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2458, 2478, 2479, 2789, 2790,
2791, 2824-2826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2933,
2939-2941, 2950, 2951, 2967, 2969, 2973, 2977.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε
το θέµα τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2939.
Αναφορά του στη µη απευθείας µετάδοση από το Κανάλι
της Βουλής της συνεδρίασης της Ολοµέλειας, λόγω της αναµετάδοσης της συνεδρίασης της Επιτροπής για τον Λογιστικό Έλεγχο του Χρέους. τόµ. Ε, σ. 3555, 3559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3574, 3575.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3888, 3892, 3893, 3894,
3895, 3896, 3897, 3898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4381, 4382.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4448, 4456.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4456, 4484.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4789.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό

Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4789, 4799, 4800, 4801.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4797.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χίου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιχορήγηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (ΕΠΣ) µέσω
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ) κατά
το έτος 2014. τόµ. Β, σ. 1327, 1328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του ΠΕΔΥ στη Χίο και την πλήρωση των ιατρών που εργάζονται εκεί επί 9 µήνες. τόµ. Γ, σ. 1690, 1691.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3795.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της από 26 Ιουνίου 2015
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3954.
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καρδίτσης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2228, 2334.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, 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. 3, 6.
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 1287,
1302.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1302,
τόµ. Γ, σ. 1416, 1762, τόµ. ΣΤ, σ. 4207, 4210, τόµ. Ζ, σ.
4812.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1416.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1416.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1763.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3282.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4200,
4207, 4210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4313-4315.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (ΕΜΣ)" και τον χρόνο περαίωσής της. τόµ. Ζ, σ. 4366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4368, 4385.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4458, 4465-4467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4812.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 108.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2783.
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Ευβοίας (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 200, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις.
τόµ. Β, σ. 858, 859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 29132915, τόµ. Ε, σ. 2971.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
δυσφήµησης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων λόγω
της ανεξέλεγκτης χρήσης παράνοµων φυτοφαρµάκων. τόµ.
Ε, σ. 3022, 3023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στη διαχείριση των απορριµάτων. τόµ. ΣΤ, σ. 3814, 3815.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3901.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση των αναπηρικών συντάξεων. τόµ. ΣΤ, σ.
4236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εντοπισµό τοξικών φυτοφαρµάκων σε δείγµατα που ελήφθησαν
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σε οπωρώνες µε µηλιές στην Ηµαθία, Κόρινθο και Αρκαδία. τόµ. ΣΤ, σ. 4299, 4300, 4301.
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ροδόπης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3752.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Επιστολή της προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει ότι θα απουσιάζει από
τις εργασίες της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις
6, 7 και 8 Φεβρουαρίου του 2015. τόµ. Α, σ. 42.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 308,
310, 311, 312, 313, τόµ. Β, σ. 786, 1121, τόµ. Γ, σ. 1725,
1727, τόµ. Ε, σ. 3157, 3293, τόµ. ΣΤ, σ. 4324, τόµ. Ζ, σ.
4391, 4455, 4489, 4793.
Οµιλία της επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 313.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 781, 784,
785, 787, τόµ. Γ, σ. 1543.
Αναφορά της στο αίτηµα της, για άδεια απουσίας της στο
εξωτερικό, προκειµένου να συµµετάσχει στο Συµβούλιο της
Ευρώπης στο Παρίσι. τόµ. Β, σ. 785, 786, 787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1459-1461.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1727.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2790, 2814-2816.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συ-

νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4795.
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 585,
611, 614, 615, τόµ. Β, σ. 1148, 1150, 1170, 1284, τόµ. Γ,
σ. 1417, 1508, 1541, 1543, 1715, 1781, 1783, τόµ. ΣΤ, σ.
3694, 3925, 4000, 4017, 4018, 4047, 4055, 4058, 4059,
4121, τόµ. Ζ, σ. 4388, 4811, 4824, 4832, 4891.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 614, 615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1131, 1147, 1169, 1170.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας σε ηµέρες που
δεν ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής και συµπίπτουν µε τις συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. Γ,
σ. 1716.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1732, 1783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1732-1734, 1742, 1749, 1750, 1783.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20
Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1744.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3591.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3923, 3925.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4018, 4019, 4059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
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την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4018, 4019, 4059.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4811, 4812.
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Εκλογή του στο αξίωµα του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περιόδου της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 204, 707, 709, τόµ. Β, σ. 861, 863, 866, 867,
1114, 1247, 1252, 1309, 1325, 1326, 1327, τόµ. Γ, σ.
1473, 1661, 1669, 1730, τόµ. Δ, σ. 2182, 2185, 2209,
2212, 2213, 2216, 2218, 2345, 2352, 2355, 2529, 2531,
2532, 2533, τόµ. Ε, σ. 3020, 3058, 3179, 3180, 3181,
3182, 3183, 3208, 3211, 3212, 3213, 3216, 3217, 3222,
3224, 3225, 3360, 3362, 3651, 3652, 3656, 3657, 3659,
3660, τόµ. ΣΤ, σ. 3707, 3708, 3901, 3903, 3980, 4045,
4046, 4047, 4048, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058,
4059, 4117, 4174, 4176, 4181, 4183, 4186, 4187, τόµ. Ζ,
σ. 4429, 4610, 4643, 4645, 4646, 4647, 4828, 4829,
4830, 4832, 4833, 4835.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 204, 709, τόµ. Ε, σ. 3660.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν πρέπει να αναβληθεί η ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου
και άλλες διατάξεις", λόγω µη απαρτίας των Βουλευτών.
τόµ. Γ, σ. 1651, 1652.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας
των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2457, 2459.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν πρέπει να αναφέρεται η εισήγηση της Επι-

τροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το κάθε αίτηµα
περί άρσεως ασυλίας που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2531, 2532, 2533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3723.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4879.
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1932.
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 124-127.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 127,
τόµ. Β, σ. 1290, τόµ. Γ, σ. 1679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης που χαρακτηρίζει το Γενικό Λύκειο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων ως Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο. τόµ. Β, σ. 1241, 1242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µετεγγραφές των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. τόµ. Β, σ. 1242,
1243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίκη της
Χρυσής Αυγής στις 20 Απριλίου στις φυλακές Κορυδαλλού.
τόµ. Γ, σ. 1678, 1679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Δ, σ. 2350,
2351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2476, 2480, 2842.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2480,
2841, 2842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση του πτυχίου των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών
Δραµατικής Τέχνης ως ισότιµου µε αυτό των αποφοίτων
των Τ.Ε.Ι. ή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραµατικής Τέχνης, προκειµένου να διορίζονται για τη διδασκαλία του µαθήµατος θεατρικής αγωγής στα δηµοτικά σχολεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
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των τριών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων του Αγρινίου στην
Πάτρα. τόµ. ΣΤ, σ. 4232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «ERASMUS+». τόµ. ΣΤ, σ. 4233, 4234.
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2281, 2282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2460-2462, 2499, 2803.
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λαρίσης (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 824,
τόµ. Γ, σ. 1784, 2017, τόµ. Δ, σ. 2352, τόµ. ΣΤ, σ. 3762,
3991, 4026, 4027, 4165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 824.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1390-1392.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1784.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής των Διοικήσεων Νοσοκοµειακών Μονάδων. τόµ. Γ, σ. 2017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκκρεµότητες του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
(ΟΕΚ). τόµ. Δ, σ. 2341.
Αναφορά του του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν
συζητήθηκε, σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών µονάδων. τόµ. Δ, σ. 2352.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, σχετικά α) µε τις παραιτήσεις διοικητών νοσοκοµείων και β) µε
τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών
µονάδων. τόµ. Ε, σ. 3005, 3006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. τόµ. Ε, σ. 3232, 3233,
3234.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελ-

λείψεις στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΣΤ, σ. 3762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των Πολυδύναµων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του
ΚΕΘΕΑ. τόµ. ΣΤ, σ. 3762, 3763.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4006, 4007, 4008, 4026,
4050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4006, 4007, 4008, 4026, 4050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4165,
4166.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πρεβέζης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 139.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «απολύσεις και τις σκανδαλώδεις συµβάσεις στο Σταθµό Διοδίων
Ακτίου Πρέβεζας». τόµ. Γ, σ. 2034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στα Κέντρα Υγείας του Νοµού Πρέβεζας. τόµ. Ε, σ.
3349.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3924,
3925, τόµ. Ζ, σ. 4800.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ.
Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1551.
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Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4176.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4385.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Βοιωτίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Μαγνησίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 781,
τόµ. Γ, σ. 1576, τόµ. Δ, σ. 2164, 2243, 2244, 2247, 2248,
τόµ. ΣΤ, σ. 3836, 4230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1927, 1928.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2243, 2246, 2247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2952,
2953.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους ερ-

γαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το επίδοµα
πετρελαίου θέρµανσης. τόµ. ΣΤ, σ. 4228, 4229.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4228.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 730,
τόµ. Δ, σ. 2774, τόµ. Ζ, σ. 4793, 4800, 4879.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του
κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την
υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της
επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την
εφαρµογή και την υλοποίηση των µνηµονίων». τόµ. Γ, σ.
1428.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3785.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της από 26 Ιουνίου 2015
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3951.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4835.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 129,
τόµ. Ε, σ. 3259, 3262
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1212.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
και ουσιαστική βοήθεια στους πληµµυροπαθείς της περιοχής Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β, σ. 1271, 1272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του αντιπληµµυρικού έργου στο Κεφαλοχώρι του Δήµου
Κόνιτσας. τόµ. Β, σ. 1352, 1353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας και το Κέντρο Υγείας Βασιλικής. τόµ. Γ, σ. 1691, 1692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. τόµ. Γ, σ. 1703, 1704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό στο ζωικό κεφάλαιο της
χώρας. τόµ. Ε, σ. 3270, 3271, 3272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. Ε, σ. 3314, 3315,
3316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε». τόµ. Ε, σ.
3617, 3620, 3621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στις κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. ΣΤ, σ. 4301, 4302.
Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Α, σ. 52.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 120-122.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 139.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 310, 317.
Αναφορά του στην απόρριψη από την Εισαγγελία του αιτήµατος των προφυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να παραστούν στη συζήτηση επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη
λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Α, σ. 648.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 649, τόµ. Β, σ. 752,
753, 777, 778.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 649.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1151,
1253, 1254, 1301, 1304, 1307, τόµ. Γ, σ. 1376, 1380,
1438, 1721, 1728, 1884, 1889, 1910, τόµ. Δ, σ. 2246,
2523, 2524, τόµ. Ε, σ. 2999, 3001, τόµ. ΣΤ, σ. 3833,
3917, 4039, 4230, τόµ. Ζ, σ. 4384, 4798, 5004.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του τµήµατος "Πάτρα-Πύργος" της Ολυµπίας Οδού.
τόµ. Β, σ. 1280, 1281.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 12951297, 1306.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1380, 1420.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1380, 1422.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1420-1422.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας σε ηµέρες που
δεν ορίζονται από τον Κανονισµό της Βουλής και συµπίπτουν µε τις συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών. τόµ. Γ,
σ. 1715.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1721, 1728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1721, 1728, 1762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1887, 1888, 1925.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2213, 2254, 2255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "υπόγειες
διαδροµές των ολιγαρχών στα κανάλια της διαπλοκής των
τηλεοπτικών σταθµών". τόµ. Δ, σ. 2438, 2441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονοπώληση της διέλευσης του πορθµού Ρίου-Αντιρρίου. τόµ. Δ, σ.
2522, 2523, 2524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναπρόσληψη των πρώην εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλαδος. τόµ. Ε, σ. 3002, 3003,
3004.
Παρέµβασή του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις,
σχετικά α) µε τις παραιτήσεις διοικητών νοσοκοµείων και
β) µε τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων νοσοκοµειακών µονάδων. τόµ. Ε, σ. 3008.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση εξόφληση των οφειλόµενων ποσών έναντι νοσηλίων στα προνοιακά ιδρύµατα της Αχαΐας. τόµ. Ε, σ. 3008.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3205, 3206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3566, 3586.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3655, 3656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα έργα της
«ΕΡΓΟΣΕ». τόµ. Ε, σ. 3674, 3675, 3676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας που είναι µη συµβατές
µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. τόµ. Ε, σ. 3685, 3686.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3787.
Οµιλία του επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ.
3832.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3832, 3833, 3846, 3917.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4000, 4036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4000, 4036-4038.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4000.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά των τριών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων του Αγρινίου στην Πάτρα. τόµ. ΣΤ, σ. 4233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «ERASMUS+». τόµ. ΣΤ, σ. 4233, 4234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο της
Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ. τόµ. ΣΤ, σ. 4304, 4305,
4306, 4615, 4616, 4617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ρόλο του
ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του Ελληνικού. τόµ. Ζ, σ. 4616.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4790,
4791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
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Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4790, 4791, 4798.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4798.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο "Καραµανδάνειο" Νοσοκοµείο Παίδων της Πάτρας. τόµ. Ζ, σ. 5003.
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Α, σ. 31.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 195.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 195-197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 669-671, 700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς, σχετικά µε την "πορεία των ερευνών για τις
υποθέσεις διαφθοράς πολιτικών προσώπων και κοµµάτων,
καθώς και για µεγαλοκαταθέτες των λιστών HSBC (Λαγκάρντ), Λουξεµβούργου κ.ο.κ.". τόµ. Β, σ. 1351, 1352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ενεργειών της Κυβέρνησης για την καταπολέµηση της διαφθοράς. τόµ. ΣΤ, σ. 3817, 3818.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ενεργειών της Κυβέρνησης για την καταπολέµηση της διαφθοράς. τόµ. ΣΤ, σ. 3818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο της
Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ. τόµ. ΣΤ, σ. 4305, 4306.
Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ρεθύµνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Α, σ. 32.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 103-105, 129.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 781,
τόµ. Δ, σ. 2349, τόµ. Ε, σ. 3354, τόµ. ΣΤ, σ. 3764, 4140,
4141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 781, 807, 809.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξαγγελίες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε ανασφάλιστους που ήδη είναι εφαρµόσιµες µε την ίδρυση
του ΠΕΔΥ. τόµ. Γ, σ. 1687, 1688, 1689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του ΠΕΔΥ στη Χίο και την πλήρωση των ιατρών που εργάζονται εκεί επί 9 µήνες. τόµ. Γ, σ. 1690, 1691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας και το Κέντρο Υγείας Βασιλικής. τόµ. Γ, σ. 1692, 1693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ, σ. 2022, 2023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
άµεσης στελέχωσης των παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκοµείων Τρικάλων και Καρδίτσας. τόµ. Γ, σ. 2024, 2025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2156, 2157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.
τόµ. Δ, σ. 2346, 2347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του κυλικείου και του ανθοπωλείου που βρίσκονται εντός του νοσοκοµείου Ζακύνθου. τόµ. Δ, σ. 2348, 2349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στη νοσοκοµειακή µονάδα "Αµαλία Φλέµινγκ". τόµ. Ε,
σ. 2991, 2992, 2993.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Ε,
σ. 3044, 3045, 3046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στα Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας της Εύβοιας. τόµ.
Ε, σ. 3050, 3051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. τόµ. Ε, σ. 3053,
3054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ε, σ.
3138, 3139.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. τόµ. Ε, σ.
3140, 3141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Ε, σ. 3230, 3231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. τόµ. Ε, σ. 3233, 3234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
προσωπικού του ΕΚΑΒ στη Σάµο και την Ικαρία. τόµ. Ε, σ.
3235, 3236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών του Δήµου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε, σ. 3237, 3238, 3239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στα Κέντρα Υγείας του Νοµού Πρέβεζας. τόµ. Ε, σ.
3349, 3350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκοµείο της Ρόδου. τόµ.
Ε, σ. 3351, 3352.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας. τόµ. Ε,
σ. 3353, 3354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στις δοµές ψυχικής υγείας του Νοµού Δράµας. τόµ. Ε, σ. 3606, 3607.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσλειτουργία της παθολογικής κλινικής και το κλείσιµο του διαβητολογικού ιατρείου στο "Μαµάτσειο" Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Ε, σ. 3607, 3609.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στο
Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας (Γ.Ν.Κ.). τόµ. Ε, σ. 3610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Περιφερειακού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Πάτρας. τόµ. Ε, σ. 3611, 3612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης.
τόµ. ΣΤ, σ. 3759, 3760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού του Νοµού Λακωνίας. τόµ.
ΣΤ, σ. 3761, 3762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των Πολυδύναµων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του
ΚΕΘΕΑ. τόµ. ΣΤ, σ. 3763, 3764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4138,
4141, 4142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Καστορείου του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΣΤ, σ. 4220, 4221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο Υγείας του Χάρακα του Δήµου Αρχανών -Αστερουσίων του
Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ, σ. 4223, 4224.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο "Καραµανδάνειο" Νοσοκοµείο Παίδων της Πάτρας. τόµ. Ζ, σ. 5003, 5004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. τόµ. Ζ, σ. 5005, 5006,
5007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αναπλήρωσης της κενής θέσης ιατρού ακτινοθεραπευτή
στο Νοσοκοµείο Παίδων "ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ". τόµ. Ζ, σ.
5007, 5008, 5009.
ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ, ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος). τόµ. Α, σ. 8, 21.

Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1619.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2458.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2470-2472, 2810, 2811, 2844.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2844.
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 159-161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την τροποποίηση του θεσµικού
πλαισίου διαχείρισης των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων. τόµ. Β, σ. 1246, 1247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων σε µουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους. τόµ. Γ, σ. 2010, 2011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
χρηµατοδότησης και την αναπτυξιακή προοπτική της Αµφίπολης. τόµ. Γ, σ. 2011, 2013.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2013,
τόµ. Ε, σ. 3246, τόµ. Ζ, σ. 4800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. Γ, σ.
2014, 2015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην Εθνική Λυρική σκηνή και την εξασφάλιση της κρατικής επιχορήγησης. τόµ. Γ, σ. 2016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επανασχεδιασµού της αξιοποίησης του κτιριακού αποθέµατος του πρώην Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
(ΥΠΠΟΑ). τόµ. Ε, σ. 2985, 2986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή ποσοστού 1,5% των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών. τόµ. Ε, σ. 2987, 2988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κρίση
στο χώρο του βιβλίου. τόµ. Ε, σ. 2989, 2990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Νέο Μουσείο Σπάρτης. τόµ. Ε, σ. 3156, 3157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προγραµµατικές δηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για
το σύγχρονο πολιτισµό. τόµ. Ε, σ. 3245, 3247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Πολι-
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τισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δηµιουργία Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission). τόµ. Ε, σ. 3613, 3614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. ΣΤ, σ.
4227, 4228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάδειξη
των αρχαιολογικών ευρηµάτων του ταφικού τύµβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης του Δήµου Ορεστιάδας. τόµ. Ζ, σ.
4640, 4641, 4642.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 891.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτιρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών ως
αστυνοµικού τµήµατος στην περιοχή. τόµ. Ζ, σ. 4436.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 8, 25.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίκη της
Χρυσής Αυγής στις 20 Απριλίου στις φυλακές Κορυδαλλού.
τόµ. Γ, σ. 1678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1952.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2323,
2817, τόµ. ΣΤ, σ. 4001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2817.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προγραµµατικές δηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για
το σύγχρονο πολιτισµό. τόµ. Ε, σ. 3245, 3246, 3247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών
στέγης. τόµ. Ε, σ. 3376, 3377.
Οµιλία του σε επίκαιρη, σχετικά µε τη δηµιουργία Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic
Film Commission). τόµ. Ε, σ. 3613, 3614.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3654.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4028, 4029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4028, 4029.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση του πτυχίου των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών
Δραµατικής Τέχνης ως ισότιµου µε αυτό των αποφοίτων
των Τ.Ε.Ι. ή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραµατικής Τέχνης, προκειµένου να διορίζονται για τη διδασκαλία του µαθήµατος θεατρικής αγωγής στα δηµοτικά σχολεία. τόµ. ΣΤ, σ. 4230,
4231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του
Περάµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4358, 4359.
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κοζάνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
19.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 147.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 716.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1926.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2128.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46 και 122/58
και επί των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14,
68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31, 90/37, 91/38, 111/51
και 103/44 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2268.
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Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2409.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηµαθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 19.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2941.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4157.

Π
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 165, 166.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 307, 311, 316.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 576.
Αναφορά του στην απόρριψη από την Εισαγγελία του αιτήµατος των προφυλακισµένων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να παραστούν στη συζήτηση επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη
λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Α, σ. 661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 661, τόµ. Β, σ. 758,
759, 760.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 760,
1117, 1133, 1175, 1267, τόµ. Γ, σ. 1715, 1761, τόµ. ΣΤ,
σ. 3741, 3989, 4028, 4209, 4210, τόµ. Ζ, σ. 4385, 4789.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1116, 1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1117, 1133, 1175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολιγωρία
που επιδεικνύουν οι αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση
της παιδοφιλίας. τόµ. Β, σ. 1267, 1268.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1719, 1728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1719, 1728, 1761, 1762.
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Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1761.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3200-3202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 37443746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 3993, 4029-4032.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3999.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 3999.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4029.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καβάλας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 646, 659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 646, 659-661.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 674,
τόµ. Β, σ. 824, 830, 832, τόµ. Ε, σ. 3212, τόµ. ΣΤ, σ. 3989,
3990.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 743, 746, 748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 753, 757, 778, 817,
834.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ενστάσεων επί των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 834.
Αναφορά του επί της ψήφισης του ψηφίσµατος που κατέθεσε η κ. Α. Βαγενά µε θέµα: "Διαµαρτυρία των Βουλευτών
του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις δηλώσεις Κοστέλλο
κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Ολοµέλεια της Βουλής για το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση". τόµ. Β,
σ. 849.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1616.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κυβερνητικής παρέµβασης για τη διεκδίκηση αποζηµιώσεων από ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιµετώπιση των
πληµµυρικών φαινοµένων στα Τενάγη των Φιλίππων. τόµ.
Ε, σ. 3061.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3190, 3217, 3218.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του δικτύου χαλαζικής προστασίας µε εναέρια µέσα στις
αγροτικές περιοχές του Νοµού Καβάλας. τόµ. Ε, σ. 3268,
3269.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 8, 25.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1924, 1925.
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 73, 76.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό της Κυβέρνησης προκειµένου να αντιµετωπισθεί η απειλή των τζιχαντιστών. τόµ. Β, σ. 1261, 1262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας και στη Νοµική Σχολή Αθηνών. τόµ. Γ, σ. 1665, 1666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια
τάξη και την προστασία του πολίτη. τόµ. Γ, σ. 1878, 1879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. τόµ. Δ, σ. 2516, 2517.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
συγχώνευσης Αστυνοµικών Τµηµάτων. τόµ. Ε, σ. 3030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες προτεραιότητες της αντεγκληµατικής πολιτικής και τον εκδηµοκρατισµό της Αστυνοµίας. τόµ. Ε, σ. 3031, 3032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα περιστατικά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις, στελέχη και εκδηλώσεις
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3355,
3356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιπυρική προστασία της χώρας. τόµ. Ε, σ.
3357, 3358.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση της εγκληµατικότητας στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. τόµ. ΣΤ, σ. 3978, 3979.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτιρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών ως
αστυνοµικού τµήµατος στην περιοχή. τόµ. Ζ, σ. 4436,
4437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παρεµβάσεις για την ανάπλαση του Πεδίου του Άρεως. τόµ. Ζ, σ.
4438, 4439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα «µέτρα
προς αντιµετώπιση της ασύµµετρης απειλής λόγω της αθρόας εισβολής λαθροµεταναστών στα ελληνικά νησιά». τόµ. Ζ,
σ. 4440, 4441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των πυρκαγιών και την ετοιµότητα του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. τόµ. Ζ, σ. 4658, 4659.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 8, 25.
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την ΙΣΤ’ Περιόδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2275.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία
Κασιδιάρη και Κ. Καραγκούνη. τόµ. Δ, σ. 2537.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2781.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 και 33 και επί της
τροπολογίας 135/23/7-5-15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2853.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3896,
3924.
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Δ, σ.
2444.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Τρικάλων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 672.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1744.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1744, 1745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4019, 4020.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4020.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4170.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4170.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3556, 3557, 3594, 3597.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16,
20.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 74, 75, 76.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 75, τόµ.
ΣΤ, σ. 3887.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3901-3903, 3941.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ., ΑΚΚΕΛ,
ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος).
τόµ. Α, σ. 8, 21.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 192, 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1543.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1845, 1846.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στον Πύργο Ηλείας. τόµ. Γ, σ. 2045,
2046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη υγειονοµικών µέτρων για την προστασία των πολιτών του
Πύργου Ηλείας εξαιτίας της συσσώρευσης απορριµµάτων
στην περιοχή. τόµ. Ε, σ. 3011.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3011,
3012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διόρθωση
των µισθολογικών ανισοτήτων του κλάδου ΠΕ εφοριακών,
που διορίστηκαν µε την προκήρυξη 1Κ/2013/ΑΣΕΠ. τόµ. Ε,
σ. 3361, 3362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3581.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3641, 3642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παρεµβάσεις για την ανάπλαση του Πεδίου του Άρεως. τόµ. Ζ, σ.
4437, 4438, 4439.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 805, 811, 812.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1196.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1400,
1401, 1921, τόµ. Ζ, σ. 4490.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1401.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο κα-
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θεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1401, 1402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1822, 1848, 1850, 1856, 1886, 1887,
1888, 1900, 1918, 1921, 1924, 1943, 1957, 1962, 1963,
1984, 1995.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3778.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3927, 3928.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4038, 4039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4038, 4039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4490, 4491.
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 219-221.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1302,
τόµ. Γ, σ. 1400, 1423, 1424.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1423, 1424.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1710,
1711, 1712, 2014, τόµ. Δ, σ. 2091, 2092, 2244, τόµ. Ε, σ.
3182, 3340, 3356, τόµ. ΣΤ, σ. 3731, 3752, 3833, 3901,

3903, 4123, 4207, 4209, 4210, τόµ. ΣΤ, σ. 4248, 4319,
4321, 4322, 4385, τόµ. Ζ, σ. 4789, 4790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1852, 1935-1937.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις προθέσεις της κυβέρνησης για νοµοθετική κατοχύρωση των αναπηρικών συντάξεων και του
ακατάσχετου της πρώτης κατοικίας. τόµ. Γ, σ. 2014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2091, 2092, 2162.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2458, 2480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2458, 2480-2482, 2834-2836.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση κατά µέλους του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3062, 3063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3126, 3127, 3181. 3182.
Αναφορά του στη συµπλήρωση πενήντα δύο χρόνων από
την ηµέρα δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη, Βουλευτή
της ΕΔΑ. τόµ. Ε, σ. 3127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική κατοχύρωση των αναπηρικών συντάξεων και του ακατάσχετου πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε, σ. 3340, 3341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα περιστατικά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις, στελέχη και εκδηλώσεις
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3355,
3356, 3357.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3729,
3730, 3731, τόµ. ΣΤ, σ. 4189, 4207, 4209, 4248.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3752,
4201, τόµ. Ζ, σ. 4385, 4387, 4388.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3903.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4111.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4320, 4321, 4322.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ, σ. 4320, 4321, 4322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα «µέτρα
προς αντιµετώπιση της ασύµµετρης απειλής λόγω της αθρόας εισβολής λαθροµεταναστών στα ελληνικά νησιά». τόµ. Ζ,
σ. 4439, 4440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4789, 4790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4790.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 79.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή

του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 583.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 585,
τόµ. Γ, σ. 1442, 1529, 1535, 1537, τόµ. Ε, σ. 3115, 3163,
3170, 3183.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί της προτάσεως της Προέδρου
της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής
επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του
κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 585.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση της δηµοσιότητας και της προστασίας µαρτύρων στην επερχόµενη δίκη της Χρυσής Αυγής. τόµ. Β, σ. 1266, 1267.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολιγωρία
που επιδεικνύουν οι αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση
της παιδοφιλίας. τόµ. Β, σ. 1267, 1268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1442-1444,
1466, 1507, 1515, 1529, 1536, 1537, 1546, 1555, 1564,
1586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του τόπου διεξαγωγής της επικείµενης δίκης της Χρυσής
Αυγής. τόµ. Γ, σ. 1664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «προκλητικές ενέργειες φανατικών µουσουλµάνων εντός της Ελληνικής Επικράτειας». τόµ. Γ, σ. 2041, 2042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3091-3093, 3094, 3100, 3115, 3125,
3128, 3158, 3163, 3164, 3169, 3172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας που είναι µη συµβατές
µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. τόµ. Ε, σ. 3686.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4454, 4461, 4462, 4491.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κιλκίς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
8, 25.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. τόµ. Α, σ. 51.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 178, 179.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 180,
310, τόµ. Β, σ. 1116, 1182, 1188, 1189, τόµ. Γ, σ. 1380,
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1381, 1410, 1417, 1419, 1420, 1852, 1886, 1909, 1963,
1965, 1994, τόµ. Ε, σ. 3174, 3182, τόµ. ΣΤ, σ. 3920,
3921, 3922, 4024, 4186, 4187, 4325.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 310, 316.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1116, 1154, 1155, 1182.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1381.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
θα συζητηθούν µαζί η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που
σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων» και η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνης Σαµαράς και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές του
κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης,
της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ.
Γ, σ. 1381.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1381, 1419.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1398, 1417-1419, 1420.
Αναφορά του στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1441.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις", και τον χρόνο
οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1471, 1472,
1473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1853, 1963, 1964, 1965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3172, 3175, 3176, 3177, 3182,
3183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3728,
3739, 3741-3743, τόµ. ΣΤ, σ. 4150, 4181, 4188.
Οµιλία του επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ.
3829.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3829, 3921, 3940, 3941.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4001, 4002.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4001, 4008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4001, 4008.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4111, 4112.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4112, 4150, 4181, 4188.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4448, 4457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4448, 4457, 4486, 4491.
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μεσσηνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Α, σ. 47.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 98, 129.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης επί της προτάσεως της Προέδρου
της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής

επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή του
κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 568, 569.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 604,
623, τόµ. Β, σ. 730, 733, 1120, 1144, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1153, 1154, 1184, τόµ. Γ, σ. 1726,
1729, 1778, 1837, 1885, 1893, τόµ. Δ, σ. 2090. 2160,
2195, 2204, τόµ. Δ, σ. 2216, 2322, 2380, 2826, 2857,
τόµ. Ε, σ. 3646, 3648, 3651, τόµ. ΣΤ, σ. 3694, 3835,
3836, 3921, 4014. 4015, 4041, 4045, 4046, 4055, τόµ. Ζ,
σ. 4620, 4621, 4623, 5024.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 604, 624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 664, 703.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1117, 1145, 1146, 1147, 1152, 1153, 1154, 1155,
1163, 1183, 1184, 1189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2089, 2090, 2146, 2167, 2168, 2192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το πλήθος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
"Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις", χωρίς να έχουν αναπτυχθεί
στο Σώµα από τους αρµόδιους Υπουργούς. τόµ. Δ, σ. 2146.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι
τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής, οι Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 274-2015, 105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-52015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2192.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απόσυρση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκα-
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τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", και στην διεξαγωγή
ψηφοφορίας δι’ ανεγέρσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση,
για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2213, 2250, 2251, 2323, 2386, 2387, 2395.
Αναφορά του στην κοινή δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. τόµ. Δ, σ. 2323.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2458, 2463, 2472, 2479, 2480, 2833,
2834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2458, 2463, 2485.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2789.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε." και τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35)» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2936,
2945, 2946, 2974, 2977.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3199, 3200.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος προς τον Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: "Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του φαινοµένου", σύµφωνα µε το άρθρο 137 του Κανονισµού της Βουλής, µε τη διαδικασία της γενίκευσης. τόµ. Ε, σ. 3631.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3631, 3650, 3651, 3652, 3659.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3659,
3660, τόµ. ΣΤ, σ. 4055.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4002, 4039, 4055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συ-

ναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4002, 4039, 4045, 4055.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4002.
Αναφορά του στον τρόπο µε τον οποίο οι τηλεοπτικοί
σταθµοί κάλυψαν τις τελευταίες ηµέρες το θέµα του δηµοψηφίσµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
εξέλιξης σηµαντικών έργων υποδοµών στη Μεσσηνία όπως
τα έργα Καλό Νερό-Τσακώνα και ο περιµετρικός Καλαµάτας, Καλαµάτα-Ριζόµυλος. τόµ. Ζ, σ. 4621, 4622, 4623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή στα τιµολόγια των εκπτώσεων και άλλων
πιθανών παροχών των προµηθευτών στα σουπερµάρκετ.
τόµ. Ζ, σ. 4624, 4625.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
Οµιλία του στην εκδήλωση µνήµης για τα θύµατα του ναζισµού και τους τόπους µαρτυρίου και ολοκαυτώµατος στην
Ελλάδα και συζήτηση για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών. τόµ. Ζ, σ. 5024.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της
"Λαϊκής Ενότητας". τόµ. Ζ, σ. 5031.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λασιθίου (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χανίων
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1973.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1973,
1992, τόµ. Δ, σ. 2191, τόµ. ΣΤ, σ. 3924, 3925, 4141, τόµ.
Ζ, σ. 4800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2193.
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Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε το αν πληρούν ή όχι
τις προϋποθέσεις του Συντάγµατος και του Κανονισµού της
Βουλής, οι Υπουργικές τροπολογίες µε αριθµούς 88/35 274-2015, 105/46 30-4-2015 και η εκπρόθεσµη 122/58 5-52015, που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός και Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2388.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Ζ, σ. 4435.
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1206.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1614.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2775.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 και 33 και επί της
τροπολογίας 135/23/7-5-15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2856.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3800.
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Έβρου
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1883.

Σ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Α, σ. 32.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1193.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3775.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. Ζ, σ. 4434.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του Νοµού Μεσσηνίας
αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β’ Θεσσαλονίκης. τόµ.
Α, σ. 5.
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Μεσσηνίας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Παραίτησή του από τη θέση του του Πρωθυπουργού. τόµ.
Α, σ. 28.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 235, 236-242, 262.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1284,
1287, 1299, 1300, τόµ. Γ, σ. 1409, τόµ. ΣΤ, σ. 3933,
3934.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 12841287, 1297, 1299, 1300.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1403.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
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Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1403-1405, 1407, 1409.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1409.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3280-3282, 3295, 3296,
3297.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3932, 3935.
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κέρκυρας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 194.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Β, σ. 1120.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1796.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3789.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµά-

δα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Δωδεκανήσου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1481.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1838,
τόµ. Δ, σ. 2085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2084, 2085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις µονάδες αφαλάτωσης.
τόµ. Ε, σ. 3374.
ΣΒΕΡΩΝΗ - ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λαρίσης (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8,
22.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 791, 792, 809.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις του δηµογραφικού προβλήµατος στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. τόµ. Β, σ. 1244.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1448, 1449,
1512, 1513, 1514, 1586.
Αναφορά της στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1747.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµει-
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ακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1747.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1934.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2071,
τόµ. Δ, σ. 2807, τόµ. Ε, σ. 3177, τόµ. ΣΤ, σ. 4156, 4157.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2071, 2072.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2327, 2328.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2465-2467, 2806.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3099, 3100, 3129, τόµ. Ε, σ. 3161.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3653.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4156,
4157.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4157.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4453.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4453, 4470, 4471.
ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Α, σ.
32.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εντοπισµό τοξικών φυτοφαρµάκων σε δείγµατα που ελήφθησαν

σε οπωρώνες µε µηλιές στην Ηµαθία, Κόρινθο και Αρκαδία. τόµ. ΣΤ, σ. 4300, 4301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
στις κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. ΣΤ, σ. 4301, 4302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους αγρότες της Κεντρικής Κορινθίας για ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από την
έντονη χαλαζόπτωση. τόµ. ΣΤ, σ. 4303, 4304.
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σάµου (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
8, 25.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2114.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
προσωπικού του ΕΚΑΒ στη Σάµο και την Ικαρία. τόµ. Ε, σ.
3235, 3236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ζητήµατα
της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Σάµου, Ικαρίας και Φούρνων
µε τον Πειραιά και άλλους προορισµούς. τόµ. Ε, σ. 3328,
3329, 3330.
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Φλωρίνης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2938.
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ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πέλλης
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 20.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Τρικάλων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1131, 1145, 1183.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1909,
1974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2331.
Οµιλία του σε επίκαριη ερώτηση, σχετικά µε τις προγραµµατισµένες πληρωµές για τις δαπάνες φαρµάκων. τόµ. ΣΤ,
σ. 3765.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Αθηνών (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α, σ. 8,
24.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1176.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1799.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3797.
ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Βοιωτίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1523, 1561,
1579.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3093, 3094, 3128, 3129, 3160,
6174.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3110.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3110.
Αναφορά του στη συµπλήρωση πενήντα δύο χρόνων από
την ηµέρα δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη, Βουλευτή
της ΕΔΑ. τόµ. Ε, σ. 3129.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4205.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 189-191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 671,
672, τόµ. Ε, σ. 3620, τόµ. ΣΤ, σ. 4218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 671, 672, τόµ. Β, σ.
716, 717, 718.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επί χρόνια µη καταβολή των οφειλόµενων δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις «Μακεδονικές Βιοµηχανίες Μετάλλου
Α.Ε.». τόµ. Β, σ. 864, 865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
µισθών µέχρι και 38% στην εταιρεία «Nestle». τόµ. Β, σ.
865, 866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1963, 1965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκκρεµότητες του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
(ΟΕΚ). τόµ. Δ, σ. 2341, 2342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού πολιτών που εισέρχονται από τρίτες χώρες
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για παροχή εξαρτηµένης και εποχικής απασχόλησης στην
Περιφέρεια Καστοριάς. τόµ. Δ, σ. 2342, 2343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων του οµίλου
"EUROMEDICA - ΑΡΩΓΗ" της περιοχής Θεσσαλίας. τόµ.
Δ, σ. 2343, 2344, 2345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο διυλιστήριο των «Ελληνικών Πετρελαίων» (ΕΛΠΕ)
στον Ασπρόπυργο. τόµ. Ε, σ. 3240, 3241.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των νεκρών
εργατών στα ΕΛΠΕ. τόµ. Ε, σ. 3240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα εργατικά
ατυχήµατα στα Ορυχεία της "ΔΕΗ ΑΕ" στην Περιφερειακή
Ενότητα Κοζάνης. τόµ. Ε, σ. 3242, 3243.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση των πτυχίων των αλλοδαπών πανεπιστηµίων από το
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων και
την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας από φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. τόµ. Ε, σ. 3244, 3245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία
στο Νεώριο της Σύρου. τόµ. Ε, σ. 3615, 3616, 3617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε». τόµ. Ε, σ.
3617, 3620, 3621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας στα ξενοδοχεία.
τόµ. ΣΤ, σ. 4216, 4217.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων στην βιοµηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων "ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ" στη Νέα Σάντα της
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. τόµ. ΣΤ, σ. 4218, 4219.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ.
Ζ, σ. 4434.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Ζ, σ.
4435.
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Νοµού
Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1883.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. τόµ. Γ, σ.
2014, 2015.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη.
τόµ. Ε, σ. 3393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το λαθρεµπόριο καπνού. τόµ. Ε, σ. 3683, 3684.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οι-

κονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας
Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4887.
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πιερίας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 129.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1569.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2836.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Τρικάλων (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 215.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 310,
τόµ. Ε, σ. 3222, 3224, τόµ. Ζ, σ. 4799, 4800.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3191, 3196, 3218, 3219, 3225.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3225.
ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πέλλης
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έντοκη
απόδοση στο ΙΚΑ της προσαύξησης που ελάµβαναν λόγω
οικογενειακών βαρών οι συνταξιούχοι αυτού. τόµ. Ε, σ.
3146, 3147.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4064.
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού. τόµ. Β, σ.
1279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναγκαίες παρεµβάσεις στο αεροδρόµιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». τόµ. Γ, σ. 1671, 1672.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος ακύρωσης του διαγωνισµού
για τον αυτοκινητόδροµο Πάτρα - Πύργος. τόµ. Γ, σ. 1676,
1677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατά-
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σταση παράνοµων διοδίων στον αυτοκινητόδροµο «Α11»
Σχηµαταρίου-Χαλκίδος. τόµ. Γ, σ. 1679, 1680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις «απολύσεις και τις σκανδαλώδεις συµβάσεις στο Σταθµό Διοδίων
Ακτίου Πρέβεζας». τόµ. Γ, σ. 2034, 2035.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του κόστους διέλευσης από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» στη Δυτική Ελλάδα. τόµ. Γ, σ. 2035, 2036.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κήρυξη
των Δήµων Δωδώνης και Ζαγορίου ως πληµµυροπαθών.
τόµ. Γ, σ. 2037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του δυτικού τµήµατος της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Γ, σ.
2038, 2039, 2040, 2041.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2038,
τόµ. Ε, σ. 3313, τόµ. Ζ, σ. 4620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αντίτιµο
των διοδίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. τόµ. Δ,
σ. 2518, 2519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην επέκταση του διαδρόµου του αεροδροµίου της
Χίου. τόµ. Δ, σ. 2520, 2521, 2522.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2522.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213,
3214, 3215, 3220, 3222, 3223, 3224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των απαλλοτριωθέντων ακινήτων. τόµ. Ε, σ. 3305,
3306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε πρωτοβουλίες για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία
των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Ε, σ. 3307, 3308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του αεροδροµίου των Ιωαννίνων. τόµ. Ε, σ. 3309, 3310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης του µεγάλου ρέµατος της Ραφήνας.
τόµ. Ε, σ. 3311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
απένταξης του µετρό της Θεσσαλονίκης από την ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση. τόµ. Ε, σ. 3312, 3313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων και Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. Ε, σ. 3314, 3315,
3316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν από τη συντήρηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. τόµ. Ε, σ.
3668, 3669, 3670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης υπαίθριων χώρων στάθµευσης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπολειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων και την άµεση επίπτωση στον τουρισµό. τόµ. Ε, σ. 3672, 3673, 3674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα έργα της
«ΕΡΓΟΣΕ». τόµ. Ε, σ. 3674, 3676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των λιµνών Πλαστήρα και Σµοκόβου. τόµ. Ε, σ. 3677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου στον αυτοκινητόδροµο "Μορεάς". τόµ. Ε,
σ. 3678, 3679, 3680.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση του καθέτου οδικού άξονα Εγνατίας Οδού στον Έβρο. τόµ. Ε, σ. 3681, 3682, 3683.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ρόλο του
ΤΑΙΠΕΔ στην αξιοποίηση του Ελληνικού. τόµ. Ζ, σ. 4616,
4617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο της
Σήραγγας Όθρυος της ΕΡΓΟΣΕ. τόµ. Ζ, σ. 4616, 4617.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Μεσαρά.
τόµ. Ζ, σ. 4618, 4619, 4620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
εξέλιξης σηµαντικών έργων υποδοµών στη Μεσσηνία όπως
τα έργα Καλό Νερό-Τσακώνα και ο περιµετρικός Καλαµάτας, Καλαµάτα-Ριζόµυλος. τόµ. Ζ, σ. 4621, 4622.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Χανίων
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού. τόµ. Α, σ. 30.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1131, 1168, 1177, 1179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τεχνική
ολοκλήρωση και την τελική παράδοση στην κυκλοφορία
του έργου της εθνικής οδού Κορίνθου-Καλαµάτας-Σπάρτης. τόµ. Β, σ. 1268, 1269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
των εργασιών στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης. τόµ. Β, σ. 1270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
και ουσιαστική βοήθεια στους πληµµυροπαθείς της περιοχής Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Β, σ. 1271, 1272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναµικού». τόµ. Β, σ. 1277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του τµήµατος "Πάτρα-Πύργος" της Ολυµπίας Οδού.
τόµ. Β, σ. 1280, 1281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ). τόµ. Γ,
σ. 2047, 2048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα στοιχεία
και τα δεδοµένα που αφορούν το συνολικό ύψος των δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, το ύψος των κόκκινων δανείων και το ύψος των εγγυηµένων δανείων από το
ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Γ, σ. 2048, 2049.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46 και 122/58
και επί των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14,
68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31, 90/37, 91/38, 111/51
και 103/44 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2270.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2910,
2913.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3195, 3196, 3197, 3218.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένος Πειραιά (ΟΛΠ). τόµ. Ε, σ.
3332.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποτροπή της σύναψης και έγκρισης της Διατλαντικής Εταιρικής
Σχέσης Εµπορίου Επενδύσεων (ΤΤΙΡ). τόµ. Ε, σ. 3333,
3334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της ενιαίας τιµής στο βιβλίο. τόµ. Ε, σ. 3335, 3336.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. Ε, σ. 3337, 3338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκρατικοποίηση των δεκατεσσάρων περιφερειακών αεροδροµίων. τόµ. Ε, σ. 3339, 3340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική κατοχύρωση των αναπηρικών συντάξεων και του ακατάσχετου πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε, σ. 3341.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναµόρφωση των κανόνων λειτουργίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, την εξεύρεση λύσης για τους επιχειρηµατίες, εµπόρους και αγρότες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές
υποχρεώσεις, καθώς και την εκ νέου απαγόρευση πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας. τόµ. Ε, σ. 3342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε πρωτοβουλίες αγροτών-παραγωγών που είναι γνωστές µε το όνοµα
«Αγορές Χωρίς Μεσάζοντες». τόµ. Ε, σ. 3542, 3543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των συµβάσεων ΣΔΙΤ (συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα) για τη διαχείριση των απορριµµάτων. τόµ. Ε, σ. 3544.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. τόµ. Ε, σ. 3545, 3546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά του νόµου για την ενιαία τιµή του βιβλίου. τόµ. Ζ, σ.
4623, 4624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή στα τιµολόγια των εκπτώσεων και άλλων
πιθανών παροχών των προµηθευτών στα σουπερµάρκετ.

τόµ. Ζ, σ. 4625, 4626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4828.
ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Βοιωτίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 232.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 616.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2082,
2083, τόµ. Ζ, σ. 4795, τόµ. Ζ, σ. 5025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2082, 2083.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αντίτιµο
των διοδίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. τόµ. Δ,
σ. 2517, 2518.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
Οµιλία του στην εκδήλωση µνήµης για τα θύµατα του ναζισµού και τους τόπους µαρτυρίου και ολοκαυτώµατος στην
Ελλάδα και συζήτηση για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών. τόµ. Ζ, σ. 5025.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Φθιώτιδας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 77.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1745.
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Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε
το θέµα τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. Ε,
σ. 3044, 3045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υποδοµές
της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. τόµ. Ε, σ. 3320, 3321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εσωτερική στάση πληρωµών και τον προγραµµατισµό της εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα. τόµ. Ε, σ. 3362, 3363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4377.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Πειραιώς (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 812.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1524.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1524.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1955.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4164.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4164.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 2964.
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Σερρών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 623.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1538.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1971.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4120,
4121, 4202, 4325.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4201,
4202.
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2488, 2489.
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ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. τόµ. Α, σ. 32.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 183, 184.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 184,
695, τόµ. Β, σ. 1170, 1298, 1300, 1301, τόµ. Ε, σ. 3153,
3181, 3250, τόµ. ΣΤ, σ. 3989, 3990, 3991, 4019, 4023,
4024, 4026, 4044, 4070, 4076, 4077, 4078, 4239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ασφαλισµένων του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. τόµ. Β, σ.
862, 863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1139, 1151, 1170-1173, 1175, 1188.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Β, σ. 1279.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας. τόµ. Β, σ. 1279.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, µε αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης. τόµ. Β, σ. 1302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρώτα δεσµευτικά µέτρα της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστηµα στο κείµενο συµφωνίας του Eurogroup. τόµ. Β, σ. 1329,
1330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1779, 1780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1976, 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2175, 2176, 2177.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας µόνιµων υγειονοµικών επιτροπών στο Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) Διδυµοτείχου. τόµ. Ε, σ.
3041, 3042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή
των υπό συνταξιοδότηση εγγεγραµµένων του ΟΑΕΕ στη
ρύθµιση των εκατό δόσεων. τόµ. Ε, σ. 3042, 3043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεως σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Ε, σ. 3043, 3044.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρόνο καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
τόµ. Ε, σ. 3142, 3143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εισφορές
στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατικών.
τόµ. Ε, σ. 3144, 3145, 3146.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έντοκη
απόδοση στο ΙΚΑ της προσαύξησης που ελάµβαναν λόγω
οικογενειακών βαρών οι συνταξιούχοι αυτού. τόµ. Ε, σ.
3147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3179, 3180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναχορήγηση της προνοιακής σύνταξης. τόµ. Ε, σ. 3248, 3249,
3250.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3990, 3991, 4007, 4012,
4023, 4045, 4070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 3990, 3991-3993, 3994, 4001, 4007, 4012, 4023,
4024, 4025, 4044, 4045, 4053, 4054, 4067, 4070, 4077,
4078.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγκη ολιγοήµερης διακοπής των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής, µετά και την ολοκλήρωση της ψήφισης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του σχεδίου νόµου µε τίτλο:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ατόµων µε αναπηρία, την
απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα», και τη συνέχισή
του µετά την πραγµατοποίηση του δηµοψηφίσµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα από την υποχρεωτική υπαγωγή στον ΟΑΕΕ των ελευθέρων επαγγελµατιών ασφαλισµένων στον ΟΓΑ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση των αναπηρικών συντάξεων. τόµ. ΣΤ, σ.
4236, 4237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανα-
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πρόσληψη των συµβασιούχων του ΟΑΕΕ. τόµ. ΣΤ, σ. 4237,
4238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων
στα µεταλλεία Κασσάνδρας. τόµ. ΣΤ, σ. 4239, 4240.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Ζ, σ. 4434.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος που ετέθη,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής, από τους Βουλευτές κ.κ. Δ. Στρατούλη και Ι. Σταθά,
σχετικά µε την τροπολογία για το συνταξιοδοτικό των δηµοσίων υπαλλήλων, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4794.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4794.
Δήλωσή του ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της
"Λαϊκής Ενότητας". τόµ. Ζ, σ. 5031.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Ροδόπης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Άρτης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση της αποτίµησης των ζηµιών που προκλήθηκαν από τις
φυσικές καταστροφές, προκειµένου η Κυβέρνηση να λάβει
προκαταβολικά το 10% της κοινοτικής υποστήριξης που
προβλέπεται από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. τόµ. Β, σ. 1344, 1345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2280, 2382.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση και την αναβάθµιση του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας. τόµ. Ε, σ. 3086, 3087.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4144.
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηρακλείου (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 817.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την έγκαιρη πραγµατοποίηση της δακοκτονίας στις
ελαιοκαλλιέργειες της χώρας. τόµ. Γ, σ. 1699, 1700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.
τόµ. Δ, σ. 2345, 2346, 2347.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2345,
τόµ. Ε, σ. 3020, 3239, 3649, 3650, τόµ. Ζ, σ. 4432.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την
Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" και τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2458, 2468-2470, 2501, 28082810, 2844.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ
ΜΕΑ). τόµ. Δ, σ. 2513, 2514, 2515.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονάδα
βιοµάζας στη θέση Κοπανάδες στην Π.Ε. Ηρακλείου. τόµ.
Ε, σ. 3071, 3072, 3073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλή-
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µατα στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιεράπετρας Κρήτης. τόµ. Ε, σ.
3137, 3138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών του Δήµου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ε, σ. 3236, 3237, 3239.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αεροδρόµιο Χανίων. τόµ. Ε, σ. 3336, 3337, 3338.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3648, 3649, 3650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο Υγείας του Χάρακα του Δήµου Αρχανών -Αστερουσίων του
Νοµού Ηρακλείου. τόµ. ΣΤ, σ. 4223, 4224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης και τη λειτουργία των παιδικών σταθµών. τόµ. Ζ, σ. 4431, 4432, 4433.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Νοµού
Αττικής (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1515.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2115.

ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κυκλάδων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 317.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του
Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α, σ. 317, 318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3122.

ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 178, 204, 263.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 777,
1117, τόµ. Γ, σ. 1400, 1401, τόµ. Δ, σ. 2532, τόµ. Ε, σ.
2942, 3175, τόµ. Ζ, σ. 4395, 4493, 4825, 4830, 4876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1954, 1955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2110.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2532.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναφέρεται η εισήγηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το κάθε αίτηµα περί άρσεως ασυλίας που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2823, 2837.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4166.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κυκλάδων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 133.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 133,
148.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 149.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις", λόγω της ταυτόχρονης συνεδρίασης
της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας. τόµ. Β, σ. 714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα από την υποχρεωτική υπαγωγή στον ΟΑΕΕ των ελευθέρων επαγγελµατιών ασφαλισµένων στον ΟΓΑ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4235.

Τ
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ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Λέσβου
(Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των κτηνοτρόφων της Λέσβου για τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου από την επιζωοτία του καταρροϊκού πυρετού. τόµ. Β, σ. 1348, 1349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. τόµ. Ε, σ. 3052,
3053, 3054.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου. τόµ. Ε, σ. 3326, 3327, 3328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκοµείο της Ρόδου. τόµ.
Ε, σ. 3350, 3351.
ΤΑΧΙΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1545.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1900.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2171.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2251,
τόµ. Ε, σ. 3183, 3313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2274, 2275.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3101, 3130, 3163.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
απένταξης του µετρό της Θεσσαλονίκης από την ευρωπαϊκή
χρηµατοδότηση. τόµ. Ε, σ. 3312, 3313.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
που αντιµετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου από την έλλειψη
νερού εν όψει της τουριστικής περιόδου. τόµ. Ε, σ. 3547,
3548.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπολειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων και την άµεση επίπτωση στον τουρισµό. τόµ. Ε, σ. 3671, 3672, 3673,
3674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα

Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3715.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των πυρκαγιών και την ετοιµότητα του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. τόµ. Ζ, σ. 4657, 4658.
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 8, 25.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1940.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2180.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Ηλείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 573, 574.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1205.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1610.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1724,
1725, 1726, 1785, 2038, τόµ. Δ, σ. 2395, τόµ. Ε, σ. 2985,
3208, 3213, τόµ. ΣΤ, σ. 3917, 4878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του δυτικού τµήµατος της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Γ, σ.
2038, 2040, 2041.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή ποσοστού 1,5% των ακαθάριστων εσόδων των τηλεοπτικών σταθµών για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών. τόµ. Ε, σ. 2987, 2988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3168, 3169, 3170.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3197-3199, 3205, 3208, 3210, 3212,
3213, 3214.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4457.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Πέλλης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
8, 25.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1953.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3791.
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Πιερίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2106.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3113.
ΤΖΗΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μαγνησίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Εκλογή της στο αξίωµα της Γ’ Γραµµατέως της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1579.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1958.
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Ιωαννίνων (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 20.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 779.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1535.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1902.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κήρυξη
των Δήµων Δωδώνης και Ζαγορίου ως πληµµυροπαθών.
τόµ. Γ, σ. 2036, 2037.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2841,
τόµ. ΣΤ, σ. 3923, 3924, 3925, 4014.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2842, 2843.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4022.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4022.
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 21.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Α, σ. 32.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση και την αναβάθµιση του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Άρτας. τόµ. Ε, σ. 3086, 3087.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 1, 8.
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Πειραιώς (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 34, τόµ.
Β, σ. 1189, τόµ. Γ, σ. 1715, 1725, 1726, 1903, 1904, τόµ.
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Δ, σ. 2846, τόµ. ΣΤ, σ. 3822, 3937, 4323, τόµ. Ζ, σ. 4395,
4476, 4790, 4793, 4796, 4801, 4813, 4872, 4877, 4878,
4891.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 168, 170.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 12 παράγραφος 1, στοιχείο 3 του Κανονισµού της
Βουλής, επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 741.
Αναφορά του στη µη απαρτία των Βουλευτών κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ,
σ. 1441.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1714.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1717, 1725, 1726, 1727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4476.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4795, 4796.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4796, 4797, 4798.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 8, 25.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 171-173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, δηλαδή του bulling. τόµ. Β, σ. 851, 852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1776, 1777.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1777.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1855,
1857, 1858, 1988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1855, 1857, 1858, 1938, 1939, 1940,
1943, 1965, 1987, 1993.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1858,
1942, 1943, τόµ. Ζ, σ. 4489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2107, 2108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καθαρισµό του Θερµαϊκού Κόλπου. τόµ. Δ, σ. 2506, 2507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεως σε ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Ε, σ. 3043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε πρωτοβουλίες αγροτών-παραγωγών που είναι γνωστές µε το όνοµα
«Αγορές Χωρίς Μεσάζοντες». τόµ. Ε, σ. 3542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4475, 4476.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4797.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4800,
4832.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 16, 21.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 714.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1521.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1978,
τόµ. ΣΤ, σ. 4194.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1978.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2187.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώ-
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πιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2276.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Ε, σ. 3230, 3231.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 8,
25.
Ορκωµοσία του ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός
Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 27.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 201-203.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διακρατικές ευθύνες στη διαχείριση των υδάτων του ποταµού Έβρου. τόµ. Γ, σ. 1864, 1865.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2124.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3779.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης επί της από 26 Ιουνίου 2015
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3950.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4307,
4308, τόµ. Ζ, σ. 4459, 4487, 4488, 4489, 4798, 4799,
4800, 4801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4307, 4308, 4309, 4313.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ, σ.
4331.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4367, 4372, 4378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4459, 4460, 4465, 4481, 4485, 4486, 4488, 4489.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4788, 4798, 4799, 4800,
4801.
Οµιλία του επί του παρεµπίπτοντος ζητήµατος που ετέθη,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.2 του Κανονισµού της Βουλής, από τους Βουλευτές κ.κ. Δ. Κοδέλα και Ι. Ζερδελή,
που αφορά τη µη διανοµή των παραρτηµάτων που αναφέρονται στο µνηµόνιο, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ.
4801.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας
Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία των τραπεζών της χώρας. τόµ. Ζ, σ. 5001, 5002.
ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Καβάλας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16,
21.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 615,
τόµ. Β, σ. 1145, τόµ. ΣΤ, σ. 4201
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1544.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1955.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία
Κασιδιάρη και Κ. Καραγκούνη. τόµ. Δ, σ. 2539.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2779.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 και 33 και επί της
τροπολογίας 135/23/7-5-15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2855.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή
των υπό συνταξιοδότηση εγγεγραµµένων του ΟΑΕΕ στη
ρύθµιση των εκατό δόσεων. τόµ. Ε, σ. 3042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3570, 3578, 3579, 3580.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4152.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4152.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4201.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Καρδίτσης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1613.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 21.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο-Βασίλειο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας του Νοµού Άρτας. τόµ.
Α, σ. 4.
Δήλωσή του (γραπτή) µε την οποία ζητείται η δυνατότητα
παροχής πολιτικού όρκου. τόµ. Α, σ. 9.
Διορισµός του στη θέση του Πρωθυπουργού. τόµ. Α, σ.
28.
Οµιλία του στην ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησής του. τόµ. Α, σ. 54-61.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 236, 259-262, 263.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανα-

σύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 735, 736-738.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1192.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των ανακοινώσεων του, µε
αντικείµενο την ενηµέρωση της Βουλής των Ελλήνων για τα
ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας διαπραγµάτευσης.
τόµ. Β, σ. 1282-1284, 1289, 1290, 1297, 1298, 1307.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1307,
τόµ. Γ, σ. 1407, τόµ. Δ, σ. 2432, 2435, τόµ. ΣΤ, σ. 3937,
τόµ. Ζ, σ. 4391, 4393, 4462, 4476.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1405-1407, 1408, 1409.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1408, 1409.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1408, 1410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "αναχρονιστικό νοµοσχέδιο για την παιδεία". τόµ. Δ, σ. 2432, 2433,
2434, 2436, 2437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "υπόγειες
διαδροµές των ολιγαρχών στα κανάλια της διαπλοκής των
τηλεοπτικών σταθµών". τόµ. Δ, σ. 2439-2441.
Οµιλία του στη συζήτηση, κατόπιν αιτήµατος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε αντικείµενο την ενηµέρωση
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του Σώµατος για τα ζητήµατα που άπτονται της τρέχουσας
διαπραγµάτευσης τόµ. Ε, σ. 3277-3280, 3293, 3294,
3295, 3296, 3297, 3303.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν. 4251/2014
για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχική εργασία και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 3774.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3937-3940, 3941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4309-4310, 4311, 4312, 4329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4391-4393, 4394, 4395, 4396.
Επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, µε θέµα «Κυβερνητική µεταβολή». τόµ. Ζ, σ. 4434-4435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4471, 4472-4474, 4476, 4477, 4478, 4480, 4481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάνη
Βαρουφάκη, σύµφωνα µε τις οποίες επεξεργαζόταν το plan
Β της Κυβέρνησης. τόµ. Ζ, σ. 4644, 4646, 4647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την παράνοµη µετανάστευση στη χώρα. τόµ. Ζ, σ.
4648-4650, 4652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4836, 4873, 4874, 4875,
4876, 4877, 4879, 4880.
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Άρτης
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 21.
Εκλογή του στο αξίωµα του Ζ’ Γραµµατέως της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθ-

µίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1967.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 230, 231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του αντιπληµµυρικού έργου στο Κεφαλοχώρι του Δήµου
Κόνιτσας. τόµ. Β, σ. 1352, 1353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Εργαστήριο Διαπίστευσης της Διεύθυνσης Ελέγχου, Ατµοσφαιρικής
Ρύπανσης και Θορύβου. τόµ. Δ, σ. 2449, 2450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατάραξη
της οικολογικής ισορροπίας της Λίµνης Ορεστιάδας Καστοριάς από την ύπαρξη και αναπαραγωγή των γουνοφόρων
ζώων µινκ. τόµ. Ε, σ. 3253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα
προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και την καθυστέρηση στην ανάρτηση δασικών χαρτών. τόµ. Ε, σ. 3254,
3255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση σε θέµατα περιβάλλοντος
και ενέργειας. τόµ. Ε, σ. 3255, 3256, 3257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των συµβάσεων-συµπράξεων δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα
(ΣΔΙΤ) για τη διαχείριση απορριµµάτων. τόµ. Ε, σ. 3257,
3259.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Εθνικό
Στρατηγικό Σχεδιασµό για τη µείωση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης. τόµ. Ε, σ. 3387, 3388, 3389.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας στη Μαγνησία. τόµ. Ε, σ. 3389, 3390,
3391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε θέµατα του
Εθνικού Κτηµατολογίου. τόµ. Ε, σ. 3624, 3625, 3626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανασύσταση του «Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών» (ΙΓΜΕ). τόµ. Ε, σ. 3627, 3628.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και β) µε τις τεράστιες παραλείψεις στην κατάσβεση της φωτιάς του εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. τόµ.
ΣΤ, σ. 3811, 3812, 3813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στη διαχείριση των απορριµάτων. τόµ. ΣΤ, σ. 3814, 3815.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη
αποστολή της σύµφωνης γνώµης των υπηρεσιών του Υπουργείου για τη σύναψη των συµφωνητικών παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας µεταξύ των
δήµων και τρίτων. τόµ. ΣΤ, σ. 4296, 4297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. τόµ.
ΣΤ, σ. 4298, 4299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής της Λίµνης Καϊάφα. τόµ.
Ζ, σ. 4654, 4655.
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ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α,
σ. 16, 21.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 84.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1890, 1891.
Φ
ΦΑΜΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. Α, σ. 16, 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1163, 1164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1458.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1896, 1897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2069, 2070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4065.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4067.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους ερ-

γαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4462-4464.
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 21.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. Α, σ. 47.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 115.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε την ώρα
της ολοκλήρωσης της δεύτερης συνεδρίασης επί της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης,
τον αριθµό των Βουλευτών που θα µιλήσουν και την ώρα έναρξης της επόµενης συνεδρίασης. τόµ. Α, σ. 138, 139,
153.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 153,
173, 195, 611, τόµ. Β, σ. 719, 750, 1144, 1284, 1293,
1294, 1300, τόµ. Γ, σ. 1400, 1756, 1857, 1901, 1967,
1994, 1995, τόµ. ΣΤ, σ. 3899, 3915, τόµ. Ζ, σ. 4457,
4789.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 179, 198.
Οµιλία του επί της πρότασης της Προέδρου της Βουλής κ.
Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατόπιν απόφασης συνολικά του
Προεδρείου, για την αναβολή της συζήτησης επί της αίτησης άρσης ασυλίας του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη, λόγω της άρνησης του εισαγγελέα να χορηγήσει άδεια παρουσίας σε Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή που τελούν υπό καθεστώς προσωρινής
κράτησης προκειµένου η σύνθεση του Κοινοβουλίου να είναι πλήρης και όλοι οι Βουλευτές να µπορούν να ασκήσουν
το καθήκον τους κατά τη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. Α, σ. 308, 309, 316.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις" και στην κατάθεση πλήθους υπουργικών και βουλευτικών τροπολογιών. τόµ. Α, σ. 649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 649, 673, τόµ. Β, σ.
726, 728, 729, 730, 750, 751, 809, 811.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις", λόγω της ταυτόχρονης συνεδρίασης
της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας. τόµ. Β, σ. 714, 719.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
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γύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 750, 751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β,
σ. 1120, 1143, 1145.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1143,
τόµ. Γ, σ. 1962.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1376.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
θα συζητηθούν µαζί η πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του κόµµατός του και
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που
σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων» και η πρόταση που κατέθεσε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αντώνης Σαµαράς και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές του
κόµµατός του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης,
της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ.
Γ, σ. 1376.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1394, 1395, 1396, 1402.
Αναφορά του στην απόφαση της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη σύσταση
Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά µε τη δηµιουργία και τη διόγκωση του δηµοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους
και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας της Βουλής µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών
και Διεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινής γνώµης, που ονοµάζεται «Επιτροπή Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους». τόµ. Γ, σ. 1402.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποι-

νικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1617.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου
2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα
της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1717, 1723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1717, 1723, 1749, 1756, 1778, 1782.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών κατά τη συζήτηση επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20
Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ. 1745.
Αναφορά του στην νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου. τόµ. Γ, σ. 1749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1833, 1855, 1859, 1860-1862, 1960,
1961, 1962, 1963, 1964, 1978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3561, 3576, 3577, 3580, 3597,
3598.
Οµιλία του επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ.
3826.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3826, 3843, 3844, 3912.
Οµιλία του Αίτηµα αντισυνταγµατικότητας του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος
τόµ. ΣΤ, σ. 54.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για
τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ,
σ. 4321.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας (ESM)». τόµ. ΣΤ, σ. 4321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4376, 4384, 4385.
Αναφορά του στην επιστολή που θεσµικά απηύθυνε η
Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, σχετικά
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µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εισάγεται προς συζήτηση το
νοµοσχέδιο: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4454.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να συζητηθεί µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015
(Α’80)". τόµ. Ζ, σ. 4454.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χαρακτηρισµό του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης" ως κατεπείγον. τόµ. Ζ, σ. 4788.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να συµπεριληφθούν οι τροπολογίες 232/26 και
233/27 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου
Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση
της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4788, 4789, 4796, 4798.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών και τον χρόνο λήξης της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4789, 4796, 4797, 4798.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να πραγµατοποιηθεί η ψήφιση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης", λόγω της µη
απαρτίας των Βουλευτών. τόµ. Ζ, σ. 4906.
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Επικρατείας. τόµ.
Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 218.
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Επικρατείας (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1477.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. τόµ. Γ,
σ. 2017, 2018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώ-

πιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2334, 2335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2463-2465, 2500, 2502, 2804,
2805.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2805,
2826.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3827.
Οµιλία του επί της αντίρρησης συνταγµατικότητας επί της
πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου, για τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ.
3827.
Οµιλία του Αίτηµα αντισυνταγµατικότητας του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, επί της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος
τόµ. ΣΤ, σ. 54.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Β, σ. 1279.
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 8, 25.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1450, 1451,
1506, 1572-1574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2204, 2205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2332, 2333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή - επέκταση της διώρυγας του Πηνειού στην περιοχή
της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. Ε, σ. 3063, 3064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση των πτυχίων των αλλοδαπών πανεπιστηµίων από το
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων και
την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας από φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. τόµ. Ε, σ. 3243, 3244.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των νεκρών
εργατών στα ΕΛΠΕ. τόµ. Ε, σ. 3243.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3991.
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 21.
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Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 75, 101-103, 129, 179,
236.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 650,
τόµ. Β, σ. 769, 782, 840, τόµ. Δ, σ. 2492, τόµ. Ε, σ. 3058,
3153, τόµ. ΣΤ, σ. 3888, 4014, 4015, τόµ. ΣΤ, σ. 4026,
4027, 4045, 4046, 4055, 4058, 4067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 650, 655, 656, 700,
τόµ. Β, σ. 769, 782, 783, 797, 813, 821, 824.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις του δηµογραφικού προβλήµατος στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. τόµ. Β, σ. 1244, 1245.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της οικονοµικής συνδροµής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο την κοινωνική συνοχή. τόµ. Β, σ. 1333, 1334,
1335.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2492, 2493.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία
Κασιδιάρη και Κ. Καραγκούνη. τόµ. Δ, σ. 2535.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για
την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2776.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 και 33 και επί της
τροπολογίας 135/23/7-5-15 του σχεδίου νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση". τόµ. Δ, σ. 2851.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαξίωση του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος. τόµ. Ε, σ.
3055, 3056, 3057.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
του Προγράµµατος "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" και των δοµών παιδικής προστασίας των
δήµων. τόµ. Ε, σ. 3154, 3155.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους νεοάστεγους. τόµ. Ε, σ. 3359, 3360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 3999, 4013, 4014, 4015, 4017, 4018, 4026, 4027,
4046, 4054, 4067-4069.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4014.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής

για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4018, 4026, 4067.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
των πολιτών στα προγράµµατα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης µε βάση τα εισοδήµατα του 2014 ή και
του 2015. τόµ. ΣΤ, σ. 4241, 4242.
Χ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν. Πατρ. Συµ.,
ΑΚΚΕΛ, ΛΕΥΚΟ, Πυρ. Ελλ. Χρ. Κοµ. Ελλ., Αν. Ελ. Π. Καµµένος). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του
Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α, σ. 319.
Αναφορά του στην επίθεση που σηµειώθηκε στα γραφεία
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». τόµ. Α, σ. 666, τόµ. Β, σ. 763765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2223, 2224, 2319, 2320, 2398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2524, 2525, 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3720,
3721.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4010, 4052, 4077.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4077.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Ζ,
σ. 4435.
ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Δράµας (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 8, 25.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 820, 821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α’ 41)». τόµ. Γ, σ.
1735, 1736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα στοιχεία
και τα δεδοµένα που αφορούν το συνολικό ύψος των δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, το ύψος των κόκκινων δανείων και το ύψος των εγγυηµένων δανείων από το
ελληνικό δηµόσιο. τόµ. Γ, σ. 2048, 2049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2184, 2185.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και στις άσχετες µε
το θέµα τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα από την κατασκευάστρια εταιρεία "LOCKHEED
MARTIN" για την ανακατασκευή των πεπαλαιωµένων αεροσκαφών P-3B και των αντιπροτάσεων της "AIRBUS". τόµ.
Ε, σ. 3135, 3136, 3137.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3135.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα δηµόσια έργα. τόµ. Ε, σ. 3202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου. τόµ. ΣΤ, σ. 3757, 3758.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’80)". τόµ. Ζ,
σ. 4499.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Λαρίσης (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 161.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για

την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3731.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ.
Α, σ. 16, 21.
Εκλογή της στο αξίωµα της Γ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
για την ΙΣΤ’ Περίοδο της Α’ Συνόδου Προεδρευοµένης
Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ. Α, σ. 43.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 188, 189.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 199, 201, 203, 695, 696, 697, τόµ. Β, σ. 821,
823, 1158, 1164, 1165, 1170, 1173, 1175, 1254, τόµ. Γ,
σ. 1423, 1424, 1515, 1518, 1553, 1558, 1559, 1564,
1569, 1570, 1571, 1574, 1575, 1576, 1579, 1580, 1582,
1762, 1764, 1767, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
1849, 1852, 1857, 1858, 1876, 1877, 1878, 1893, 1897,
1898, 1901, 1903, 1904, 1907, 1956, 1958, 1963, 1965,
1967, 1970, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995,
τόµ. Δ, σ. 2081, 2083, 2085, 2088, 2089, 2157, 2159,
2160, 2198, 2203, 2204, 2206, 2207, 2257, 2258, 2259,
2262, 2271, 2274, 2336, 2392, 2393, 2394, 2395, 2398,
2399, 2400, 2401, 2857, 2859, 2864, 2910, 2913, 2919,
2920, τόµ. Ε, σ. 2956, 2957, 2959, 2960, 2964, 2966,
2967, 2969, 2972, 2973, 2974, 2975, 2978, 2999, 3001,
3002, 3004, 3008, 3009, 3107, 3108, 3164, 3167, 3169,
3170, 3172, 3174, 3175, 3177, 3178, 3234, 3236, 3239,
3354, 3356, 3589, 3590, 3591, 3592, 3594, 3598, τόµ. Ε,
σ. 3673, 3674, 3676, 3678, 3681, 3686, τόµ. ΣΤ, σ. 3979,
3980, 4067, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4096, 4141,
4142, 4143, 4154, 4155, 4156, 4157, 4193, 4197, 4198,
4201, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4242, 4248, 4257,
τόµ. Ζ, σ. 5004.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας». τόµ. Β, σ.
1157, 1158.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. Γ, σ. 1582, 1970, 1986, τόµ. ΣΤ, σ. 4201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2105.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη απόσυρση των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις", και
στην διεξαγωγή ψηφοφορίας δι’ ανεγέρσεως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του
Συντάγµατος και του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Δ, σ.
2259.
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Οµιλία της στη συζήτηση για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Κωνσταντίνου Καραγκούνη. τόµ.
Δ, σ. 2532.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναφέρεται η εισήγηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για το κάθε αίτηµα περί άρσεως ασυλίας που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2532.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε." και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35)» και τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2923, 2924.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα έργα της «ΕΡΓΟΣΕ». τόµ. Ε, σ. 3676.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αποπεράτωση του καθέτου οδικού άξονα Εγνατίας Οδού στον Έβρο. τόµ. Ε, σ. 3682, 3683.
Αναφορά της στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής
των Ελλήνων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4002.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ,
σ. 4002-4004.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’
Αθηνών (Νέα Δηµοκρατία). τόµ. Α, σ. 8, 24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 143-145.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
µπορούν να εισέλθουν στη συζήτηση επί των άρθρων του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 743.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 744, 750.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 750.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 29082910, 2911.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της "Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε." και τις

ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35)» και τον χρόνο οµιλίας των
Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της ενιαίας τιµής στο βιβλίο. τόµ. Ε, σ. 3334, 3335,
3336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4799, 4813-4815.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Σερρών (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 8, 25.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προοπτικές για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων στη χώρα µας
και τη λειτουργία της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. τόµ.
Β, σ. 1346, 1347, 1348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2324.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2915,
τόµ. ΣΤ, σ. 4171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 29152917, τόµ. Ε, σ. 2971, 2972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση του προγράµµατος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για την τρέχουσα περίοδο. τόµ. Ε, σ. 3023,
3024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3110, 3171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων σε όλη τη χώρα. τόµ. Ε, σ.
3263, 3265, 3266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)». τόµ.
Ζ, σ. 4468-4470.
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ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Αχαΐας
(Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ. 16, 21.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 141,
τόµ. ΣΤ, σ. 4196.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 76.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4196.
Οµιλία του στη συζήτηση της Προκαταρκτικής Έκθεσης
της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους. τόµ. Ζ, σ. 5037.
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορκωµοσία του, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Κιλκίς (Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή). τόµ. Α, σ. 8, 22.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της
"Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές" (Α’ 35) και άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 2929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίπτωση στην οικονοµία της Βορείου Ελλάδος από την ελεύθερη
διακίνηση προϊόντων µε τα Σκόπια. τόµ. Ε, σ. 3015.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3015,
τόµ. ΣΤ, σ. 3755
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση και την απαξίωση του θεσµού της Εθνοφυλακής. τόµ.
ΣΤ, σ. 3755, 3756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4117,
4201.

ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 21.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. Α, σ. 31.
Οµιλία του στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 136.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Α, σ. 321.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως της Προέδρου της Βουλής κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την επανασύσταση, επανασυγκρότηση και αναβάθµιση της Διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερµανικών επανορθώσεων και αποζηµιώσεων, την αποπληρωµή
του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεµµένων
αρχαιολογικών θησαυρών. τόµ. Α, σ. 579.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας". τόµ. Β, σ. 1195.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1396.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές του
κόµµατός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Καµµένος
και δώδεκα Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των µνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων». τόµ. Γ, σ. 1396, 1398.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά και εβδοµήντα πέντε Βουλευτών του κόµµατός
του, µε θέµα: «Πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της πορείας της οικονοµίας, της
προσφυγής της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, της ανάγκης υπογραφής δανειακών συµβάσεων και της επικαιροποίησης αυτών συνδεδεµένων µε µνηµόνια». τόµ. Γ, σ.
1397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των διεθνών πτυχών του µεταναστευτικού προβλήµατος. τόµ. Γ, σ. 1871, 1872.
Επιστολή του, προς την Πρόεδρο της Βουλής κ. Ζωή
Κωνσταντοπούλου, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή
του από τη θέση του Βουλευτή. τόµ. ΣΤ, σ. 4363.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών. τόµ. Ζ, σ. 4434.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Διορισµός της στη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. Β, σ.
1279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2116, 2117.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας. τόµ. Δ, σ. 2525, 2526.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση έργων και την προµήθεια υπηρεσιών που αφορούν στην
αντιµετώπιση του µεταναστευτικού κατά παρέκκλιση της νοµοθεσίας και άνευ δηµοσίευσης προκήρυξης. τόµ. Ε, σ.
3083, 3084.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3689,
3691, 3751, 4114, 4116, 4117, 4123, 4132, 4136, 4174,
4206, 4207, 4208, 4209, 4210.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 36893691, 3692, 3752, 4114-4116, 4117, 4122, 4123, 4132,
4134, 4136, 4174, 4203, 4206, 4207, 4209, 4210.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3752.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4112.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2011/98ΕΕ σχετικά µε την ενιαία
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους- µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες
που διαµένουν νοµίµως σε κράτος-µέλος και 2014/36ΕΕ
σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις", λόγω των σηµαντικών εξελίξεων για τη χώρα
µας στις Βρυξέλλες. τόµ. ΣΤ, σ. 4112.
Αναφορά της στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4203.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Ορκωµοσία της, µε θρησκευτικό όρκο, ως Βουλευτής
Νοµού Αττικής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα). τόµ. Α,
σ. 8, 24.
Οµιλία της στη συζήτηση επί των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 191, 192.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1394,
1413, 1553, 1727, 1767, τόµ. Δ, σ. 2226, 2319, 2502,
τόµ. Ζ, σ. 4386.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1557.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµεια-

κών διαθεσίµων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (Α’ 41)". τόµ. Γ, σ.
1801.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2225, 2226, 2320, 2321, 2398, 2399.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαβούλευση εν όψει του πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. τόµ. Δ, σ. 2349,
2350.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2472-2474, 2501, 2502, 2812.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2477.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση και την αναβάθµιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). τόµ. Ε, σ. 3080.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της διαφάνειας στον δηµόσιο τοµέα, πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. τόµ. Ε, σ. 3080, 3082.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Brussels
Group". τόµ. Ε, σ. 3368, 3369, 3370.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Ενδοσχολική βία-Πορεία υλοποίησης δράσεων για την εξάλειψη του
φαινοµένου». τόµ. Ε, σ. 3631-3633, 3650, 3656, 3659.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ΕΜΣ)». τόµ. Ζ, σ. 4388, 4389.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών (ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ). τόµ. Α, σ. 16, 21.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 124,
234, τόµ. Β, σ. 742, τόµ. Δ, σ. 2280, τόµ. Ε, σ. 3298, 3299,
τόµ. ΣΤ, σ. 3840, 3841, 3842, 3899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1941, 1942.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2413.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας
Χρηµατοδότησης". τόµ. Ζ, σ. 4890.
ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Μεσσηνίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 21.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέ-
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τρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 780.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1504.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4158.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκροτεί ανεξάρτητη ενιαία Κοινοβουλευτική Οµάδα µε την επωνυµία "Λαϊκή Ενότητα", µε Πρόεδρο τον κ. Π. Λαφαζάνη,
Βουλευτή Β’ Περιφέρειας Πειραιώς. τόµ. Ζ, σ. 5015.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, µε πολιτικό όρκο, ως Βουλευτής Κορινθίας (Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. Α, σ.
16, 21.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Β, σ. 827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Μεταρρυθµίσεις
ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Επικρατείας: «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις». τόµ. Γ, σ. 1975.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός
της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2129.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπουργικών τροπολογιών 105/46 και 122/58
και επί των βουλευτικών τροπολογιών 56/6, 57/7, 66/14,
68/16, 79/27, 80/28, 81/29, 83/31, 90/37, 91/38, 111/51
και 103/44 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2269.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 13 και 14 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Επείγοντα
µέτρα για την αντιµετώπιση της βίας στον αθλητισµό και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: " Έκδοση διαταγής πληρωµής για αξιώσεις από διοικητική σύµβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εµπορικής συναλλαγής και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
2011/98/ΕΕ, σχετικά µε την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας
άδειας διαµονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε
κράτος-µέλος και 2014/36/ΕΕ, σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4183.
Αναφορά του στο αποτέλεσµα του διεξαχθέντος δηµοψηφίσµατος και στις διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4184.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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